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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال املؤقت) د-أ(١٤البند 
 قد االجتماعات احلكومية الدوليةالترتيبات اخلاصة بع

 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف
 الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 فترات الدورات املقبلة
 املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية

 ةالترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولي

 مذكرة من األمني التنفيذي

 ملخص
 :تتناول هذه الوثيقة ثالث قضايا رئيسية هي

الـدورة الثالـثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 �
ها يف  ترد معلومات عن الدورتني، مبا يف ذلك سيناريو تنظيمي وعناصر ميكن إدراج           : بـروتوكول كيوتو  

 .جدويل األعمال املؤقتني
الدعوة موجهة لتقدمي إرشادات بشأن اقتراح مكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر            : فـترات الـدورات املقبلة     �

األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وأيضاً مكان انعقاد               
ة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            الـدورة اخلامسـة عشـر     

 .٢٠١٢والدعوة موجهة أيضا لتقدمي إرشادات بشأن حتديد موعدين لفتريت الدورات يف عام . بروتوكول كيوتو
السبل الكفيلة بتعزيز   الدعوة موجهة لتقدمي آراء بشأن      : املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية       �

يف عملية االتفاقية مع االستفادة من نتائج دراسة اجلمعية العامة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب  مشـاركة   
 .لألمم املتحدة لتوصيات األمني العام
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٢ - ١ ...................................................................مقدمـة -أوالً 

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

 ٣ ٢   ...............ن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذاإلجراءات اليت ميكن أ -باء 

الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل           -ثانياً
 ٣ ٩ - ٣ .............................بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ٣ ٣   ......................................................املوعد واملكان -ألف 

 ٤ ٥ - ٤ ..............العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني -باء 

 ٤ ٩ - ٦ ....................................................املسائل التنظيمية جيم 

 ٦ ١٨-١٠ .....................................................فترات الدورات املقبلة -ثالثاً

حلقـة العمل الرابعة يف إطار احلوار حول العمل التعاوين الطويل            -ألف 
األجل ملعاجلة تغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية، والدورة          

ة لألطراف  الـرابعة للفـريق العامل املخصص لاللتزامات اإلضافي       
 ٦ ١١-١٠ .................املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

تـاريخ ومكـان انعقـاد الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر            -باء 
 ٦ ١٦-١٢ ....األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ٧ ١٨-١٧ ........................................اجلدول الزمين لالجتماعات -جيم 

 ٨ ٢٥-١٩ ..........................بصفة مراقب يف عملية االتفاقيةاملنظمات املتمتعة  -رابعاً

 املرافق

 ١٠ ...عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف -األول

عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل              -الثاين
 ١٢ .........................................كيوتوبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 

سيناريو ممكن للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل  -الثالث
 ١٤ .........................................بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

اختاذ : "هام التالية من االتفاقية على أن تتوىل األمانة، يف مجلة أمور، امل     ٨ مـن املادة     ٢تـنص الفقـرة      -١
وبغية اختاذ  ". وتقدمي اخلدمات الالزمة هلا   ... الترتيبات املتعلقة بدورات مؤمتر األطراف ودورات هيئاته الفرعية         

 .الترتيبات الالزمة لالجتماعات احلكومية الدولية، تلتمس األمانة من وقت آلخر إرشادات من األطراف

 اهليئة الفرعية للتنفيذ اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها -باء 

 :قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف حبث املسائل املثارة يف هذه املذكرة ويف -٢

تقـدمي املشورة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني املتعلقني بالدورة               )أ( 
لعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول      االثالـثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة من مؤمتر األطراف           

 كيوتو؛

 والدورة الثالثة ملؤمتر الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف    تقدمي إرشادات بشأن تنظيم العمل أثناء        )ب( 
األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك دورات اهليئات الفرعية وترتيبات                 

 شتركة أثناء انعقاد اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر مبشاركة الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين؛االجتماعات امل

 يف دورته الثالثة عشرة بشأن مكان انعقاد        مؤمتر األطراف التوصية باعتماد مشروع مقرر من قبل        )ج( 
بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول    والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل       الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف    

 والدورة اخلامسة ملؤمتر    الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف    كيوتو والنظر يف أية عروض سبق تقدميها الستضافة         
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 ؛٢٠١٢تعقد يف عام تقدمي إرشادات بشأن املوعدين املقترحني لفتريت الدورات اليت س )د( 

 .، لو طُلب منها ذلكاملنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقيةتقدمي إرشادات بشأن مشاركة   )ه( 

 الـدورة الثالـثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر          -ثانياً 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ان املوعد واملك-ألف 

، قرر املكتب، بناء على تقرير لألمني التنفيذي، أن يقبل بامتنان العرض السخي         ١٢-م أ /٩وفقـاً للمقرر     -٣
الذي قدمته حكومة إندونيسيا باستضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل               

 ٣ بايل للمؤمترات الدولية يف نوسا دووا، جزيرة بايل، من           بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف مركز       
 ١٣ومت إبالغ مجيع األطراف هبذه املوافقة بواسطة مذكرة إعالمية مؤرخة يف . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤إىل 
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اد املؤمتر كما أحاط املكتب علماً أيضاً باالستثمارات اإلضافية يف البىن األساسية الالزمة النعق. ٢٠٠٧فرباير /شباط
 .ويرحب بقرار حكومة إندونيسيا إقامة مباين مؤقتة وتوفري خدمات إضافية حسب اللزوم يف إطار زمين مناسب

  العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني-باء 

لرئيس، تصوغ األمانة، باالتفاق مع ا: " من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على أن٩املادة تنص  -٤
وقد أعدت األمانة، بعد التشاور مع املكتب، العناصر اليت ميكن إدراجها يف            . )١("جدول األعمال املؤقت لكل دورة    

جـدويل األعمـال املؤقتني للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         
  .العناصر يف املرفقني األول والثاين هبذه الوثيقةاألطراف يف بروتوكول كيوتو، وترد هذه 

وقـد أُعدت العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف             -٥
وتشمل . عـلى غرار تلك اليت أُدرجت يف جداول األعمال املؤقتة للدورات األخرية اليت عقدها مؤمتر األطراف               

 ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع              العناصـر الـيت   
األطراف يف بروتوكول كيوتو قضايا حددها الربوتوكول وقضايا نشأت عن مقررات صدرت عن مؤمتر األطراف 

 تتناول العناصر املمكن   كما. العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتيه األوىل والثانية            
 .إدراجها مسائلَ تنظيمية وإجرائية، فضالً عن اجلزء الرفيع املستوى املخصص للوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين

  املسائل التنظيمية-جيم 

 تنظيم فترة الدورات - ١

 :تنظَّم فترة الدورات على النحو التايل -٦

ألطراف بافتتاح الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر يوم االثنني سيقوم رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر ا )أ( 
.  من جدول األعمال املؤقت يف جلسته االفتتاحية       ١وسيتناول مؤمتر األطراف البند     . ديسمرب/ كـانون األول   ٣

 من جدول األعمال، مبا يف ذلك انتخاب رئيس ٢وسيتناول أيضاً بعض البنود الفرعية اإلجرائية الواردة حتت البند 
وسيحيل مؤمتر األطراف بنوداً من     . الـدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل          

وال ُينتظر اإلدالء ببيانات ما عدا تلك اليت سيتم اإلدالء . جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني حسب مقتضى احلال
 د ذلك؛وسُترفع اجللسة االفتتاحية بع. هبا باسم اجملموعات

سـيتم بعـد ذلـك افتتاح الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 )ب( 
 من جدول األعمال املؤقت، فضالً عن بعض البنود الفرعية اإلجرائية           ١بروتوكول كيوتو وسيتناول املؤمتر البند      

وسيحيل مؤمتر  . عمال وتنظيم العمل   من جدول األعمال، مبا يف ذلك إقرار جدول األ         ٢الـواردة حتـت البند      
األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني                

 وال ُينتظر اإلدالء ببيانات ما عدا تلك اليت سُيدىل هبا باسم اجملموعات؛. حسب مقتضى احلال
                                                      

)١( FCCC/CP/1996/2. 
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الفريق العامل   واهليئة الفرعية للتنفيذ و    لعلمية والتكنولوجية اهليئة الفرعية للمشورة ا   وسـتجتمع    )ج( 
 ٣ يوم االثنني    املخصـص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو             

. يسمربد/ كانون األول  ١١وستواصل تلك اهليئات اجتماعاهتا إىل يوم الثالثاء        . ديسمرب بعد الظهر  /كانون األول 
مؤمتر وسـُتكمل النظر يف أكرب عدد ممكن من املسائل وتقدم ما توصلت إليه من نتائج إىل مؤمتر األطراف وإىل                    

 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

ديسمرب ملناقشة البنود   / كانون األول  ٥وسـيجتمع مؤمتـر األطـراف يف جلسة عامة يوم األربعاء             )د( 
وبعد هذا  .  واهليئة الفرعية للتنفيذ   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    جة يف جدول أعماله غري احملالة إىل        املدر

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف جلسة عامة ملناقشة البنود االجتماع، سيجتمع 
  واهليئة الفرعية للتنفيذ؛ة للمشورة العلمية والتكنولوجيةـهليئة الفرعي ااملدرجة يف جـدول أعماله غري احملالة إىل

سـُتعقد جلسات مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                )ه( 
حضر وسي. ديسمرب/ كانون األول  ١٤ إىل   ١٢بـروتوكول كـيوتو أثـناء انعقاد اجلزء الرفيع املستوى يف الفترة من              

وسُيعقد اجلزء الرفيع املستوى على     . اجللسات املشتركة الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرون الذين سيدلون ببيانات وطنية         
أساس أنه ستكون هناك قائمة متكلِّمني واحدة وأن كل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف كل من االتفاقية وبروتوكول                   

  فقط، وأنه لن ُتتَّخذ أية مقررات يف اجللسات املشتركة؛كيوتو، لن يتناول الكلمة أكثر من مرة واحدة 

سـيديل ببيانات رؤساُء هيئات وبرامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات             )و( 
 الصلة، فضالً عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

ديسمرب بعقد جلسات / كانون األول١٤اجلمعة املوافق سيختتم اجلزء الرفيع املستوى أعماله يوم  )ز( 
منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماد املقررات              

 .واالستنتاجات الناشئة عن الدورتني الراهنتني

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ - ٢

ئة الفرعية للتنفيذ مدعوة لتقدمي املشورة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني            اهلي -٧
للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 

 خالل هاتني الدورتني، مبا يف ذلك الترتيبات اخلاصة كيوتو وهي مدعوة أيضاً لتقدمي إرشادات بشأن تنظيم العمل
 .باجللسات املشتركة أثناء اجلزء الرفيع املستوى

 أعضاء املكتب - ٣

سـُتجرى مشاورات غري رمسية بشأن تعيني أعضاء مكتب الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف وأعضاء                -٨
وسُتجرى، . رة السادسة والعشرين لكلتا اهليئتني الفرعيتني     اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء، أثناء انعقاد الدو      

 .عند اللزوم، مشاورات بشأن تعيني أعضاء أية هيئات ُتنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو
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وسيقوم الرئيس، أثناء اجللسة األوىل للدورة الثالثة عشرة، بدعوة مؤمتر األطراف إىل انتخاب بقية أعضاء                -٩
وسيجري هذا االنتخاب يف بداية الدورة، شريطة إمتام املشاورات بشأن ترشيح           . فرعيتنياملكتب ورئيسي اهليئتني ال   

وإذا ما اقتضى األمر إجراء املزيد من املشاورات، ميكن تأجيل انتخاب           . أعضاء مكتب الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر     
 .يهما إىل حني انتخاب من خيلفهمااألعضاء اآلخرين، مع استمرار الرئيسني احلاليني للهيئتني الفرعيتني يف منصب

  فترات الدورات املقبلة-ثالثاً 

حلقـة العمـل الرابعة يف إطار احلوار حول العمل التعاوين الطويل             -ألف 
األجـل ملعاجلة تغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية، والدورة           

جة للفريق العامل املخصص لاللتزامات اإلضافية لألطراف املدر      الرابعة  
 يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

، واستناداً إىل تقرير األمني     ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٥ املكتب إىل القيام، يف موعد أقصاه        ١٢-م أ /٩دعـا املقرر     -١٠
التنفـيذي، بالبت يف موعد ومكان انعقاد حلقة العمل الرابعة يف إطار احلوار حول العمل التعاوين الطويل األجل ملعاجلة                   

 .والدورة الرابعة للفريق العامل املخصص فيما بني الدورتني للمؤمتر) احلوار(تغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية 

، قرر املكتب أن يقبل بامتنان عرض حكومة النمسا استضافة حلقة العمل            ١٢-م أ /٩ووفقـاً للمقرر     -١١
وحث . مركز النمسا يف فيينا رهناً بتوفر التمويل الكايف        يف   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧ إىل   ٣والدورة يف الفترة من     

املكتب األمني التنفيذي على مواصلة جهوده من أجل وضع الترتيبات الالزمة لعقد حلقة العمل والدورة فيما بني 
 .الدورتني للمؤمتر وعلى إبرام اتفاق مع البلد املضيف وتقدمي تقرير بذلك إىل املكتب يف اجتماعه املقبل

تـاريخ ومكان انعقاد الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر          -باء
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 من االتفاقية على أن ُتعقد الدورات العادية ملؤمتر األطراف مرة كل سنة ما مل               ٧ من املادة    ٤تنص الفقرة    -١٢
 من بروتوكول كيوتو على أنه، بعد الدورة األوىل ١٣ من املادة ٦ وتنص الفقرة. يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك  

تعقد الدورات العادية الالحقة ملؤمتر     : "ملؤمتـر األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           
ؤمتر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول مرة كل سنة وباالقتران مع الدورات العادية مل                
 ".األطراف يف االتفاقية ما مل يقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك

وعليه، ستعقد . وقد جرت العادة على أن يعقد مؤمتر األطراف دوراته أثناء فترة الدورات الثانية من العام -١٣
مع الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف باالقتران       

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١يف بروتوكول كيوتو يف الفترة من 

، أحاط املؤمتر علماً مع التقدير مبا أبدته حكومة بولندا من اهتمام باستضافة الدورة ١٢-م أ/٩ويف املقرر  -١٤
اف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول          الـرابعة عشـرة  ملؤمتر األطر      

وتطبيقاً ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، فإن رئيس الدورة الرابعة عشرة  ملؤمتر األطراف سيكون               . كيوتو



FCCC/SBI/2007/9 
Page 7 

دير بعرض حكومة الدامنرك     أيضاً، أحاط املؤمتر علماً مع التق      ١٢-م أ /٩واملقرر  . مـن جمموعة أوروبا الشرقية    
استضافة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف              

 .يف بروتوكول كيوتو، وذلك رهناً بإجراء مشاورات بني اجملموعات اإلقليمية

ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر     باستضافة الدورة الرابعة عشرة         رمسياً وقدمـت بولـندا عرضـاً      -١٥
 كانون ١١األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف رسالة بعثت هبا إىل األمانة يف       

وتعتزم األمانة، عند حترير هذه الوثيقة، القيام ببعثة لتقصي احلقائق إىل بولندا وستقدم             . ٢٠٠٦ديسـمرب   /األول
 . إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشريناملزيد من املعلومات

وقـد ترغـب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف حبث املعلومات اليت توفرها األمانة ويف حتديد اخلطوات التالية بغرض                   -١٦
شرة ملؤمتر توصـية مؤمتر األطراف باعتماد مشروع مقرر، يف دورته الثالثة عشرة، بشأن مكان انعقاد الدورة الرابعة ع      

وقد ترغب اهليئة   . األطـراف والـدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             
الفرعـية للتنفيذ أيضاً يف دراسة أية عروض قُدمت بالفعل الستضافة الدورة اخلامسة عشرة  ملؤمتر األطراف والدورة                  

 .جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واختاذ اإلجراءات املالئمةاخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه ا

  اجلدول الزمين لالجتماعات-جيم

وفيما . ٢٠١١اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية عشرة، املواعيد احملددة لفترات الدورات يف عام               -١٧
 :٢٠١١-٢٠٠٨يلي اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية خالل الفترة 

 يونيه/ حزيران١٣-٢: ٢٠٠٨فترة الدورات األوىل يف  �
 ديسمرب/ كانون األول١٢-١: ٢٠٠٨فترة الدورات الثانية يف  �
 يونيه/ حزيران١٢-١: ٢٠٠٩فترة الدورات األوىل يف  �
 ديسمرب/ كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠: ٢٠٠٩فترة الدورات الثانية يف  �
 يونيو/ حزيران١١ -مايو / أيار٣١: ٢٠١٠ فترة الدورات األوىل يف �
 نوفمرب/ تشرين الثاين١٩-٨: ٢٠١٠فترة الدورات الثانية يف  �
 يونيه/ حزيران١٧-٦: ٢٠١١فترة الدورات األوىل يف  �
 .ديسمرب/ كانون األول٩ -نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨: ٢٠١١فترة الدورات الثانية يف  �

رات اليت توفرها األمم املتحدة قبل وقت كاف ولضرورة مساعدة          ونظـراً لضرورة حجز خدمات املؤمت      -١٨
األطـراف فـيما تقوم به من ختطيط، فقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املوعدين التاليني املقترحني لفتريت                   

 : وتوصية مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته الثالثة عشرة٢٠١٢الدورات يف عام 

 مايو/ أيار٢٥-١٤: ٢٠١٢ىل يف فترة الدورات األو �
 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٦-٥: ٢٠١٢فترة الدورات الثانية يف  �
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  املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية-رابعاً 

إىل األمانة أن حتدد السبل الكفيلة مبواصلة تعزيز  )٢(طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين -١٩
ركة املـنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية مستفيدة يف ذلك من نتائج دراسة اجلمعية العامة                 مشـا 

ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر، يف دورهتا السادسة والعشرين، يف مسألة             . لتوصـيات األمني العام   
تناداً إىل تقرير تعده األمانة عن اخلربة املكتسبة من         مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية اس        

 .الترتيبات احلالية وعن أي تطورات للممارسة اجليدة حتدث داخل منظومة األمم املتحدة يف هذا الشأن

ونظـرت اجلمعـية العامـة أثناء دورهتا التاسعة واخلمسني يف تقرير األمني العام املقدم رداً على تقرير فريق                   -٢٠
وقد مت، منذ ذلك احلني، إجراء بعض       . )٣(ت الـبارزة املعـين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين          الشخصـيا 

 .التغيريات املؤسسية لتعزيز كفاءة اجملتمع املدين يف املشاركة املتعددة األطراف والتصدي للتفاوت بني الشمال واجلنوب

 عامالً معنياً باجملتمع املدين للمضي قدماً يف تنفيذ توصيات األمني           أنشأت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية فريقاً      -٢١
العام الداعية إىل إنشاء مراكز اتصال مع اجملتمع املدين يف كل بلد من البلدان األعضاء يف األمم املتحدة وإنشاء صندوق 

اركة بني اجملتمع املدين واألمم     وستقوم مراكز االتصال بتنسيق املش    . اسـتئماين لألمـم املتحدة خاص باجملتمع املدين       
وسـريكز الصـندوق االستئماين على أعمال من شأهنا احلث على املبادرات            . املـتحدة عـلى الصـعيد القطـري       

 .واالستراتيجيات املبتكرة وتنفيذها من أجل حتقيق املزيد من املشاركة بني األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين

ار اتفاقية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن الوصول إىل          وحدثـت تطـورات أخرى يف إط       -٢٢
. ١٩٩٨املربمة يف عام ) اتفاقية آرهوس(املعلومات واملشاركة العامة وإمكانية اللجوء إىل القضاء يف املسائل البيئية 

اليت تشجع مبادئ ، اعتمدت األطراف يف االتفاقية املذكورة مبادئ ألـمايت التوجيهية   ٢٠٠٥مـايو   /ويف أيـار  
وقد . الوصـول إىل املعلومات واملشاركة العامة وحتقيق العدالة يف احملافل الدولية اليت تتناول مسائل تتعلق بالبيئة               

أنشأت األطراف يف اتفاقية آرهوس فرقة عمل للتشاور مع احملافل الدولية ملعرفة آراءها يف مبادئ أملايت التوجيهية             
 .)٤(ات صلةولالستفادة من أية خربة ذ

واستعرضـت األمانة مبادئ أملايت التوجيهية فوجدت أن العديد من ممارساهتا الراسخة تؤيد ما جاء يف                 -٢٣
ومن املمارسات البالغة األمهية االستخدام العملي للموقع على شبكة اإلنترنت لتقدمي           . مـبادئ أملايت التوجيهية   

وهناك فرص أخرى   . ة التكلفة للتواصل مع اجملتمع املدين     املعلومـات وطلب احلصول عليها كوسيلة ناجعة وقليل       
للـتفاعل املباشـر بني خمتلف الدوائر وبني املسؤولني يف العملية احلكومية الدولية أثناء انعقاد الدورات تسمح                 

 .بالتبادل الصريح لألفكار واآلراء وهو أمر قيِّم جدا يف إثراء العملية احلكومية الدولية

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2005/10 ٧٢ و٧١، الفقرتني. 
)٣( A/59/354 ،٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣. 
 هـذه املـبادئ التوجيهـية يف الوثيقة    بشـأن مـن املعلومـات   االطـالع عـلى مـزيد        ميكـن  )٤(

ECE/MP.PP/2005/2/Add.1 <http://www.unece.org/env/documents/2005/pp/ece.mp.pp.2005.2.add.1.e.pdf.>. 
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مات املتمتعة بصفة مراقب، بانتظام وضمن املوارد املتاحة هلا، فرصة املشاركة يف حلقات             تغتـنم املنظ  و -٢٤
 .العمل املتزايدة العدد وتقدم بيانات وعروض أثناء الدورات بشأن املسائل اليت هتمها

تطلب إىل  وقد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف هذه املذكرة ويف أن                 -٢٥
األمانة رصد أي تطور مفيد يطرأ على املمارسات اجليدة داخل منظومة األمم املتحدة إلضافته إىل ممارساهتا احلالية 

 .من أجل زيادة تعزيز أكثر مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب
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 املرفق األول

 متر األطرافعناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة ملؤ

 افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 انتخاب رئيس الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر  )أ( 

 اعتماد النظام الداخلي )ب( 

 إقرار جدول األعمال )ج( 

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )د( 

 قبول املنظمات بصفة مراقب  )ه( 

  اهليئتني الفرعيتنيتنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت )و( 

موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدول الزمين الجتماعات            )ز( 
 هيئات االتفاقية

 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ح( 

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣

 للمشورة العلمية والتكنولوجيةتقرير اهليئة الفرعية  )أ( 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

تقريـر املكلَّفَني بتيسري احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز                 -٤
 تنفيذ االتفاقية

 تقرير التقييم الرابع الذي قدمه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ -٥

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -٦

 اآللية املالية لالتفاقية )أ( 

 البالغات الوطنية )ب( 

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

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

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية )د( 

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه( 

 ؛)١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة  `١` 

 منواًاملسائل املتعلقة بأقل البلدان  `٢` 

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف )و( 

 ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية -٧

 )١( من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرة  -٨

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -٩

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦رادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني اإلي )أ( 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب( 

 اجلزء الرفيع املستوى -١٠

 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -١١

 مسائل أخرى -١٢

 :اختتام الدورة -١٣

 اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثالثة عشرة )أ( 

 . الدورةإقفال )ب(  
                                                      

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

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

ول األعمال املؤقت للدورات السادسة  مـن مشـروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه، أُدرج البند يف جد        ١٦واملـادة   
والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة واحلادية عشرة والثانية عشرة ملؤمتر األطراف وأُرفقت بالبند حاشية تعكس اقتراحاً 

استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني      : " والصني لتعديل البند حبيث أصبح عنوانه كاآليت       ٧٧قدمـته جمموعة ال       
وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية عشرة، أن ُيدرج هذا البند يف            ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢رعيتني  الف

 ).(FCCC/CP/2006/5جدول األعمال املؤقت لدورته الثالثة عشرة مشفوعاً حباشية تفسريية مالئمة 
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 املرفق الثاين

 عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة ملؤمتر األطراف 
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

 انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب )ب( 

 نظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتنيت )ج( 

 املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض )د( 

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ(  

 لتنفيذتقرير اهليئة الفرعية ل )ب(  

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف  -٤
 كيوتوبروتوكول 

 تقرير التقييم الرابع الذي قدمه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ -٥

 املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة -٦

  بالتنفيذ املشتركاملسائل املتعلقة -٧

 تقرير جلنة االمتثال -٨

 تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال -٩

 تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو -١٠

 االستعراضاإلبالغ و: البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية -١١

 النطاق واحملتوى:  منه٩االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة  -١٢
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 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -١٣

 صندوق التكّيف -١٤

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة  -١٥

 يوتو من بروتوكول ك٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة  -١٦

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٧

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦اإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني  )أ( 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب( 

مسـائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               -١٨
 وتو بروتوكول كي

 اجلزء الرفيع املستوى -١٩

 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -٢٠

 مسائل أخرى -٢١

تقرير رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثالثة عن             )أ( 
 حلقة العمل اليت تناولت اقتراح االحتاد الروسي؛

 .أية مسائل أخرى )ب( 

 :اختتام الدورة -٢٢

 تماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف عن دورته الثالثة؛اع )أ( 

 .إقفال الدورة )ب(  



 

 

FC
C

C
/SB

I/2007/9 
P

age 14 
 املرفق الثالث

 سيناريو ممكن للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 السبت
 كانون ٨ 

 ربديسم/األول

 اجلمعة
/  كانون األول٧ 

 ديسمرب

 اخلميس
/  كانون األول٦ 

 ديسمرب

 األربعاء
/  كانون األول٥ 

 ديسمرب

 الثالثاء
/  كانون األول٤ 

 ديسمرب

 االثنني
/  كانون األول٣ 

 ديسمرب
 

 

 

 

 

اجللسة العامة للدورة 
الثالثة عشرة ملؤمتر 

 األطراف

اجللسة العامة للدورة 
ف الثالثة ملؤمتر األطرا

العامل بوصفه اجتماع 
األطراف يف بروتوكول 

 كيوتو

للدورة اجللسة العامة 
السابعة والعشرين للهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتكنولوجية

اجللسة العامة للدورة 
السابعة والعشرين للهيئة 

 الفرعية للتنفيذ

اجللسة العامة للدورة 
الرابعة للفريق العامل 

 املخصص

لثالثة عشرةافتتاح الدورة ا
 ملؤمتر األطراف

 

افتتاح الدورة الثالثة ملؤمتر 
األطراف العامل بوصفه 
اجتماع األطراف يف 
 بروتوكول كيوتو

 

افتتاح الدورة السابعة 
والعشرين للهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية 
والتكنولوجية والدورة 
السابعة والعشرين للهيئة 

 الفرعية للتنفيذ

 افتتاح الدورة الرابعة
املستأنفة للفريق العامل 

 املخصص

الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل 
 كيوتو والدورة السابعة والعشرون بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة السابعة والعشرون 
 للهيئة الفرعية للتنفيذ والدورة الرابعة للفريق العامل املخصص 

 واجتماعات غري رمسية
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 اجلمعة

/  كانون األول١٤
 ديسمرب

 اخلميس
/  كانون األول١٣ 

 ديسمرب

 األربعاء
/  كانون األول١٢ 

 ديسمرب

 الثالثاء
/  كانون األول١١ 

 ديسمرب

 االثنني
/  كانون األول١٠ 

 ديسمرب

 

 

 

 

اختتام الدورة الثالثة 
 عشرة ملؤمتر األطراف

لثالثة ملؤمتر اختتام الدورة ا
األطراف العامل بوصفه 
اجتماع األطراف يف 
 بروتوكول كيوتو

  

 

اختتام الدورة السابعة 
والعشرين للهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية 
 والتكنولوجية

اختتام الدورة السابعة 
والعشرين للهيئة الفرعية 

 للتنفيذ

اختتام الدورة الرابعة 
للفريق العامل املخصص 

 املستأَنف

لدورة الثالثة عشرة ملؤمتر ا
 األطراف

الدورة الثالثة ملؤمتر 
األطراف العامل بوصفه 
اجتماع األطراف يف 
 بروتوكول كيوتو

الدورة السابعة والعشرون 
للهيئة الفرعية للمشورة 
 العلمية والتكنولوجية

الدورة السابعة والعشرون 
 للهيئة الفرعية للتنفيذ

والدورة الرابعة للفريق 
 ملخصصالعامل ا

 اجتماعات غري رمسية

- - - - - 

 

 حفل االفتتاح

 البيانات الوطنية

 البيانات الوطنية

اجلزء الرفيع املستوى للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة 
 


