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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال) د(-)أ(١٤البند 
 ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية

 لثالثة عشرة ملؤمتر األطرافالدورة ا
 لدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماعا

  األطراف يف بروتوكول كيوتو  
 فترات الدورات املقبلة

  املراقب يف عملية االتفاقيةاليت هلا صفةاملنظمات 

 ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 إضافة

 وصية اهليئة الفرعية للتنفيذت

قـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مشروع           
 :املقرر التايل يف دورته الثالثة عشرة
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 ١٣-م أ/-مشروع املقرر 

 موعد ومكان انعقاد الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة
  اجتماعات هيئيت االتفاقيةملؤمتر األطراف وجدول

 ،إن مؤمتر األطراف

  من االتفاقية،٧ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري 

 بشأن خطة   ١٩٨٥ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٤٠/٢٤٣ إىل قـرار اجلمعـية العامة        وإذ يشـري   
 املؤمترات،

ا يتصل بالتناوب يف منصب مي ف)١( من النظام الداخلي اجلاري تطبيقه٢٢ من املادة ١ إىل الفقرة وإذ يشري 
 الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس،

  موعد ومكان انعقاد الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف-أوالً 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة           -ألف  
 طراف يف بروتوكول كيوتوملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ

والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه  أن ُتعقد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف يقرر -١ 
 ؛٢٠٠٨ديسمرب /  كانون األول١٢ إىل ١ يف الفترة من اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

دورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف     الاستضافة  أن يقبل مع التقدير عرض حكومة بولندا        يقـرر    -٢ 
  يف بوزنان، بولندا؛والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 إىل األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة بولندا والتفاوض بشأن اتفاق للبلد             يطلـب  -٣ 
 ؛٢٠٠٨فرباير / شباط١٥اتفاق البلد املضيف وتوقيعه يف أجل أقصاه املضيف من أجل عقد الدورتني، هبدف إبرام 

 موعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة  -باء  
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ملؤمتر األطراف العامل    اخلامسةة  والدور أن ُتعقد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف         يقـرر  -٤ 
 كانون  ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠ يف الفترة من     بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو          

 ؛٢٠٠٩ديسمرب /األول

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/2. 
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الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف  استضافة  أن يقبل مع التقدير عرض حكومة الدامنرك        يقرر   -٥ 
راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف كوبنهاغن، الدامنرك، والـدورة اخلامسة ملؤمتر األط    

رهناًبتأكيد املكتب أن مجيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية الستضافة الدورتني موجودة، وفقا لقرار اجلمعية              
 ؛٤٠/٢٤٣العامة 

رك والتفاوض بشأن اتفاق للبلد      إىل األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة الدامن        يطلب -٦ 
املضـيف مـن أجل عقد الدورتني، هبدف إبرام اتفاق البلد املضيف وتوقيعه يف أجل أقصاه موعد الدورة الثامنة         

 والعشرين للهيئتني الفرعيتني؛

  إىل األمانة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا املقرر؛يطلب -٧ 

 تفاقية جدول اجتماعات هيئيت اال-ثانياً 

 كانون ٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين  ٢٦مايو ومن   / أيار ٢٥ إىل   ١٤الفترتني من    اعـتماد    يقـرر  -٨ 
  على حنو ما أوصت به اهليئة الفرعية للتنفيذ؛٢٠١٢ديسمرب موعدين لفتريت الدورتني يف /األول

 .ييد هذا املقرر إىل تأمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يدعو -٩ 
- - - - - 


