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(A)     GE.07-70152    150507    150507 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال) د(-)أ(١٤البند 
 مية الدوليةترتيبات عقد االجتماعات احلكو

 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف
 لدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفها

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    
 فترات الدورات املقبلة

  املراقب يف عملية االتفاقيةاليت هلا صفةاملنظمات 

 ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية

 ترح من الرئيسمشروع استنتاجات مق

 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف -ألف 

 لـدورة الثالـثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         ا -باء 
 يف بروتوكول كيوتو

أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة إندونيسيا على عرضها السخي استضافة الدورة الثالثة               -١
. لدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          عشـرة ملؤمتـر األطراف وا     

وأحاطت علماً مع التقدير باألعمال التحضريية اليت تقوم هبا حكومة إندونيسيا واألمانة لعقد الدورة الثالثة عشرة    
 يف بروتوكول كيوتو يف مركز بايل ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

وأحاطت اهليئة  . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ٣الـدويل لـلمؤمترات يف نوسا دوا، بايل، يف الفترة من            
الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً باحلاجة إىل استثمارات إضافية يف اهلياكل األساسية ألجل عقد املؤمتر، ورحبت بقرار                

 . منشآت مؤقتة وتقدمي خدمات إضافية عند اللزوم يف غضون جدول زمين مالئمحكومة إندونيسيا بناء
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وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتيط علماً باآلراء اليت تبديها األطراف بشأن العناصر اليت                  -٢
لثالثة ملؤمتر األطراف   ميكـن إدراجهـا يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة ا              

 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 موعداً لعقد اجلزء الرفيع     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤-١٢ تاريخ   الفرعية للتنفيذ  اهليـئة وأقـرت    -٣
األطراف يف  املسـتوى للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               

وأوصت اهليئة الفرعية أيضاً بأن يكون      . بـروتوكول كيوتو، املقرر أن حيضره الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود          
اإلدالء ببـيانات وطنـية وسـيلة التبادل بني الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف االجتماعات املشتركة ملؤمتر                

. ألطراف يف بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوى       األطـراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا       
وأوصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يشمل اجلزء الرفيع املستوى عرضاً يقدمه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري                 

 .املناخ عن تقريره التقييمي الرابع

رة الدورة والواردة يف الوثيقة وأوصـت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ بأن تشكل اللمحة املقترحة بشأن فت        -٤
FCCC/SBI/2007/9              األسـاس العـام الـذي ُيستند إليه يف ختطيط وتنظيم الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف 

والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، والحظت أن إجراء بعض               
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مكتب مؤمتر األطراف . مل بسالسة يف أثناء الدورةالتعديالت قد يلزم لضمان سري الع

لدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف     يف دورتـه الثانـية عشرة إىل وضع اللمسات النهائية على تفاصيل ترتيبات ا             
 اجلزء   يف ذلك ترتيبات   والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبا           

 .الرفيع املستوى، بالتعاون مع الرئيس املعني ملؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة ومع األمانة

  فترات الدورات املقبلة-جيم 

أعربـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ عن شكرها حلكومة النمسا على عرضها استضافة اجتماعات ما بني                  -٥
بعة يف إطار احلوار اجلاري بشأن العمل التعاوين الطويل األجل من أجل التصدي لتغري              الدورتني حللقة العمل الرا   

بااللتزامات اإلضافية  العامل املخصص املعين    املـناخ مـن خـالل تعزيز تنفيذ االتفاقية، والدورة الرابعة للفريق             
والحظت اهليئة الفرعية . ا يف مركز النمسا، بفيين     بروتوكول كيوتو  مبوجب األول   لألطـراف املدرجـة يف املرفق     

 .٢٠٠٧أغسطس / آب٣١ إىل ٢٧للتنفيذ أن اجتماعات ما بني الدورتني ستعقد يف الفترة من 

الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة بولندا على عرضها استضافة  -٦
وأحاطت اهليئة . ه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطـراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصف     

علما باملعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن بعثة تقصي احلقائق اليت قامت هبا إىل بولندا وأوصت مؤمتر األطراف يف 
لالطالع على نص املقرر، انظر     (دورتـه الثالـثة عشـرة باعـتماد مشـروع مقـرر بشـأن هـذه املسألة                  

FCCC/SBI/2007/L.7/Add.1.( 

الدورة اخلامسة عشرة   وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة الدامنرك على عرضها استضافة             -٧
ملؤمتـر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وأوصت            
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لالطالع على نص املقرر، انظر     (قرر بشأن هذه املسألة     مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة باعتماد مشروع م        
FCCC/SBI/2007/L.7/Add.1.( 

 ٢٥ إىل   ١٤وأوصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يقر مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة الفترتني من                 -٨
 .٢٠١٢ني يف ديسمرب موعدين لفتريت الدورت/ كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦مايو ومن /أيار

  املراقب يف عملية االتفاقيةاليت هلا صفةاملنظمات  -دال 

 وطلبت إىل األمانة FCCC/SBI/2007/9أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة  -٩
هتا احلالية من   رصـد أي تطور مفيد يطرأ على املمارسات اجليدة داخل منظومة األمم املتحدة وإضافته إىل ممارسا               

أجل زيادة تعزيز مشاركة املنظمات اليت هلا صفة املراقب، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ عند 
 ).٢٠٠٩يونيه /حزيران(االقتضاء أو يف موعد أقصاه الدورة الثالثة عشرة للهيئة 

- - - - - 


