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(A)     GE.08-63110    101008    141008 

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة الرابعة

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢- ١بوزنان، 

  جدول األعمال املؤقتمن ) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال
  جدول األعمال املؤقت وشروحه

  مذكرة أعدها األمني التنفيذي

   جدول األعمال املؤقت- أوالً 

  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب؛  )ب(  
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )ج(  
  .املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(  

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  - ٣

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  
  . للتنفيذتقرير اهليئة الفرعية  )ب(  

تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب                 - ٤
  .بروتوكول كيوتو  
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  .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - ٥
  .املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  - ٦
  .تقرير جلنة االمتثال  - ٧

  .تقرير جملس صندوق التكيف  - ٨
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  - ٩

  .تقرير مدير سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ١٠

  .اإلبالغ واالستعراض: البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية  - ١١
  .ميع واحملاسبة لألطراف املُدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتوالتقرير السنوي عن التج  - ١٢
  . منه٩االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة   - ١٣

  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - ١٤
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   - ١٥
  . من بروتوكول كيوتو٢من املادة  ٣املسائل املتصلة بالفقرة   - ١٦

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  - ١٧
  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦عة لفترة السنتني البيانات املالية املراَج  )أ(  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   )ب(  

األطراف يف بروتوكول مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع   - ١٨
  .كيوتو

  .اجلزء الرفيع املستوى  - ١٩
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - ٢٠

  .مسائل أخرى  - ٢١
  :اختتام الدورة  - ٢٢

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن              )أ(  
  دورته الرابعة؛

  .اختتام الدورة  )ب(  
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  )١(استعراض عام: تنظيم املقترح ألعمال الدورات ال-ثانياً 
   ١سيقام حفل ترحييب مبناسبة افتتاح مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف بوزنان صـباح يـوم اإلثـنني                     - ١

  . ديسمرب/كانون األول

ناول وسـيت . وسيقوم رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة بافتتاح الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر              - ٢
، مبا يف ذلك انتخاب ٢ من جدول األعمال املؤقت، فضالً عن بعض املسائل اإلجرائية يف إطار البند ١املؤمتر البند 

وال يتوقع اإلدالء ببيانات، عدا تلك . رئيس الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر، وإقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
ؤمتر األطراف بنود جدول أعماله إىل اهليئـتني الفـرعيتني حـسب            وسيحيل م . اليت سُيدىل هبا باسم اجملموعات    

  . مث سترفع اجللسة االفتتاحية. االقتضاء

 وبعد ذلك، ستفتتح الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               - ٣
 من جدول أعماله املؤقت، فـضالً  ١لبند وسيتناول اجتماع األطراف ا. )ُيشار إليه فيما بعد باجتماع األطراف    (

وال يتوقع اإلدالء   . ، مبا يف ذلك إقرار جدول أعماله وتنظيم األعمال        ٢عن بعض املسائل اإلجرائية يف إطار البند        
وسيحيل اجتماع األطراف بنود جدول أعماله إىل اهليئـتني         . ببيانات، عدا تلك اليت سُيدىل هبا باسم اجملموعات       

  . مث سترفع اجللسة االفتتاحية. االقتضاءالفرعيتني حسب 

ويف فترة ما بعد الظهر من اليوم ذاته، سيعقد الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل   - ٤
وسيعقب ذلك افتتاح الدورة السادسة املستأنفة للفريق العامـل         . مبوجب االتفاقية اجللسة االفتتاحية لدورته الرابعة     

 للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، الذي سيعقد يف املخصص
وباملوازاة مع هذين االجتماعني، ستعقد اهليئة الفرعية للمشورة .  من جدول أعماله املؤقت٤جلسة عامة لتناول البند 

اسعة والعشرين، وستعقب ذلك اجللسة االفتتاحية للدورة التاسعة        العملية والتكنولوجية اجللسة االفتتاحية لدورهتا الت     
  ). انظر اجلدول الزمين املقترح للجلسات الوارد يف املرفق األول(والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ 

وسيجتمع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف جلسة عامة يـومي                 - ٥
ديسمرب لتناول بنود جدول أعماله اليت لن حييلها إىل         / كانون األول  ٤ديسمرب واخلميس   /ون األول  كان ٣األربعاء  

  .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                      

بالنظر إىل أن الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه                 )١(
 ذاهتا، فإن نص هذا االسـتعراض العـام يتنـاول           اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدان خالل فترة الدورة        

ملؤمتر األطراف عشرة ويرد نص هذا االستعراض العام أيضاً يف شروح جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة . االجتماعني
(FCCC/CP/2008/1)      اإلنترنـت  وقد يتاح مزيد من التفاصيل على موقع     . ، حىت يتيسر لألطراف واملراقبني الرجوع إليه

 .تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخال
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 ١٠ء  وستنهي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ أعماهلما يوم األربعـا              - ٦
وستفرغان من معاجلة أكرب قدر ممكن من املسائل وحتيالن ما تتوصالن إليه من نتـائج إىل    . ديسمرب/كانون األول 

وستنتهي أيضاً الدورة الرابعة الجتماعات الفريق العامل املخصص للنظر . مؤمتر األطراف أو إىل اجتماع األطراف
واجتماعات الدورة السادسة املسـتأنفة للفريق العامل املخصص يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

   ١٠للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يـوم األربعـاء                  
  .ديسمرب/كانون األول

الذي سيعقد يف وستعقد جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف واجتماع األطراف خالل اجلزء الرفيع املستوى   - ٧
وسيحضر اجللسات املشتركة الوزراء وغريهم من رؤساء الوفـود،  . ديسمرب/ كانون األول١٢ إىل ١١الفترة من   

وستعقد جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف واجتماع األطراف لالستماع إىل . الذين سيدلون ببيانات باسم بلداهنم
 ١٢وستختتم أعمال اجلزء الرفيع املستوى يـوم اجلمعـة        . قببيانات تديل هبا املنظمات اليت ستشارك بصفة مرا       

 األطراف من أجل اعتماد املقررات      منفصلتان ملؤمتر األطراف واجتماع   وستعقد جلستان   . ديسمرب/كانون األول 
  . واالستنتاجات املنبثقة عن دورتيهما احلاليتني

، حددت الـساعة    )٢( دورهتا الرابعة والعشرين   ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف         - ٨
السادسة مساًء موعداً النتهاء مجيع اجللسات، باستثناء احلاالت اليت حيددها مكتب مؤمتر األطـراف أو رئيـسا                 

 هيئات ستكون جمتمعة يف أثناء هذه الفترة من الدورة، فإن الـزمن املخـصص               ٦ونظراً ألن   . اهليئتني الفرعيتني 
ولذلك ستنظَّم الدورة مع مراعاة املدة الزمنية       . ال وللمشاورات غري الرمسية سيكون حمدوداً جداً      جملموعات االتص 

  . احملدودة املخصصة لالجتماعات

   شروح جدول األعمال املؤقت- ثالثاً 
   افتتاح الدورة- ١

ـ              - ٩ سيد ماسـَيي   سيفتتح الدورة الرابعة الجتماع األطراف رئيس الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، ال
وقـد رشـحت    .  األطراف َنويتسكي، وزير البيئة يف بولندا، الذي سيتوىل أيضاً رئاسة الدورة الرابعة الجتماع           

  .جمموعة أوروبا الشرقية السيد َنويتسكي، وفقاً لقاعدة التناوب بني اجملموعات اإلقليمية يف شغل منصب الرئيس

   املسائل التنظيمية- ٢

  إقرار جدول األعمال  )أ(  

أعدت األمانة جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة الجتماع األطراف باالتفاق مـع رئـيس              : اخللفية  - ١٠
الثامنـة  اآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف أثناء الدورة         واضعةً يف اعتبارها    ،  الثالثة الجتماع األطراف  الدورة  

  . أعضاء املكتباليت أعرب عنهاواآلراء والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، 
                                                      

)٢( FCCC/SBI/2006/11 ١١٢، الفقرة. 
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  .اجتماع األطراف إىل إقرار جدول األعمال املؤقتسُيدعى : اإلجراء  - ١١

FCCC/KP/CMP/2008/1  األمني التنفيذيأعدها مذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب  )ب(  

مل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا        عندما يع : "ينص بروتوكول كيوتو على ما يلي     : اخللفية  - ١٢
الربوتوكول، ُيستعاض عن أي عضو من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاً يف االتفاقية ولكن ال يكون يف الوقت          

   ).١٣ من املادة ٣الفقرة  ("ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول بعضو إضايف تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها

 ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو، لزم إجـراء مـشاورات           أي عضو من أعضاء املكتب دولةً     َمثَّل  وإذا    - ١٣
 ٧- م أ/٣٦واألطراف مدعّوة إىل الرجوع إىل املقرر . لتعيني مرشح ميثل طرفاً يف الربوتوكول ليحل حمل هذا العضو

لها باالنتخاب يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية والنظر بشكل فّعال يف تسمية نساٍء لشغل الوظائف اليت يتم شغ
  .أو بروتوكول كيوتو

، عند االقتضاء، إىل انتخاب أعضاء إضافيني للمكتب ليحلوا حمل أي           سُيدعى اجتماع األطراف  : اإلجراء  - ١٤
  .أعضاء ميثلون دوالً ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو

  اهليئتني الفرعيتنيتنظيم العمل، مبا يف ذلك أعمال دوريت   )ج(  

على تنظيم عمل الدورة، مبا يف ذلك اجلـدول الـزمين املقتـرح             االتفاق  اجتماع األطراف إىل    سُيدعى    - ١٥
  ). أعاله واملرفق األول٨ -  ١انظر الفقرات (للجلسات 

FCCC/KP/CMP/2008/1  أعدها األمني التنفيذي مذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/SBSTA/2008/7  أعدها األمني التنفيذيمذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/SBSTA/2008/9  أعدها األمني التنفيذيمذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/KP/AWG/2008/6  أعدها األمني التنفيذيمذكرة . جدول األعمال وشروحه  
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  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(  

وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف االتفاقية ويقدم تقريره عـن وثـائق             يف  املكتب  سينظر  : اخللفية  - ١٦
  .)٣(التفويض إىل مؤمتر األطراف العتماده

اجتماع األطراف إىل املوافقة على التقرير عن وثائق تفويض ممثلي األطراف احلاضرين            سُيدعى  : اإلجراء  - ١٧
  .وجيوز للممثلني االشتراك بصورة مؤقتة إىل حني اختاذ هذا اإلجراء. ماع األطرافجتاليف الدورة الثالثة 

   تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما- ٣

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

اهليئة و ية للمشورة العلمية والتكنولوجية اهليئة الفرعي إىل اإلحاطة علماً بتقريراجتماع األطرافسُيدعى   - ١٨
املذكورتني وبالتقريرين الشفهيني اللذين يقدمهما رئيسا اهليئتني        دورتيهما الثامنة والعشرين،     الفرعية للتنفيذ عن  

  .دورتيهما التاسعة والعشرينعن 

FCCC/SBSTA/2008/6    الثامنة  للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا       تقرير اهليئة الفرعية
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤والعشرين، املعقودة يف بون من 

FCCC/SBI/2008/8 

Add.1و 
والعشرين، املعقـودة يف    الثامنة  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا         

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤بون من 

االلتزامـات اإلضـافية   للنظر يف املخصص تقرير الفريق العامل      - ٤
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 إن الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول                :اخللفية  - ١٩
اعتمد، يف دورته الرابعة املُـستأنفة،      قد  ) ُيشار إليه يف هذا الفرع من الوثيقة بالفريق       (مبوجب بروتوكول كيوتو    

واتفق على أن يعتمد، يف اجلزء األول مـن دورتـه الـسادسة،             . جدوالً زمنياً لالسترشاد به لدى إجنازه عمله      
كما اتفق على أن حييل نتائج      . )٤(من برنامج عمله  ´ ٢´و´ ١´)ب(١٧استنتاجات بشأن املهام احملددة يف الفقرة       

ومن . ٢٠٠٨وقد اجتمع الفريق ثالثَ مرات يف عام .  يف دورته اخلامسة كيما يعتمدهاعمله إىل اجتماع األطراف
                                                      

 على أن تكون وثائق التفويض اليت تقدمها الدول األطراف يف بروتوكـول             ١- م أإ /٣٦ينص املقرر    )٣(
ريراً واحداً عن   كيوتو صاحلة ملشاركة ممثليها يف مؤمتر األطراف واجتماع األطراف، وأن يقدم مكتب مؤمتر األطراف تق              

  .وثائق التفويض للموافقة عليه، وفقاً لإلجراءات املتبعة، إىل مؤمتر األطراف واجتماع األطراف
)٤( FCCC/KP/AWG/2006/4. 
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وسيقدم رئيس  . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ إىل   ١فة يف الفترة من     املقرر أن تنعقد دورته السادسة املُستأنَ     
  .٢٠٠٩ وعن برنامج عمله لعام ٢٠٠٨يف عام فريقه الفريق تقريراً عن عمل 

 أعاله وإىل   ١٩ سُيدعى اجتماع األطراف إىل النظر يف تقرير رئيس الفريق املشار إليه يف الفقرة               :اإلجراء  - ٢٠
  .اختاذ ما قد يراه مناسباً من اإلجراءات

FCCC/KP/AWG/2008/2    تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف
اجلزء األول من دورته اخلامسة،     أعمال  و عن   املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوت    

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١املعقودة يف بانكوك يف الفترة من 
FCCC/KP/AWG/2008/3    تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف

فة، امـسة املُـستأنَ  دورتـه اخل أعمال املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن     
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2008/5    تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف
دورتـه  أعمـال   املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلـزء األول مـن            

  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ إىل ٢١را يف الفترة من السادسة، املعقودة يف أك

   املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة- ٥

، يقوم اجمللس التنفيذي آللية التنمية      )٥( وفقاً لألحكام الواردة يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة         :اخللفية  - ٢١
ممارسـته  لدى ، اجتماع األطرافويقوم . ألطرافالنظيفة بتقدمي تقرير عن أنشطته إىل كل دورة من دورات اجتماع ا    

  .، حسب االقتضاءاتسلطته على آلية التنمية النظيفة، باستعراض التقارير السنوية وتقدمي اإلرشادات واختاذ القرار

إىل اجتماع األطراف معلومات عن التقدم احملَرز يف تنفيذ         املقدم  لمجلس التنفيذي   لويورِد التقرير الرابع      - ٢٢
 تـشرين   ٢٠مـن   (التنمية النظيفة نتيجة لإلجراءات اليت اختذها اجمللس التنفيذي خالل السنة السابعة لعمله             آلية  
وإضافة إىل ذلك، يتضمن التقرير عـدداً مـن         . )٦()٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ إىل   ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

من بينها توصيات أُِعـّدت اسـتجابة       جتماع األطراف بأن يتخذ قرارات معينة يف دورته الرابعة،          الالتوصيات  
  .لطلبات من اجتماع األطراف يف دورته الثالثة

                                                      

  .٥- ٢، املرفق، الفقرات ١- م أإ/٣املقرر  )٥(
لتنفيذي وفقاً لطليب اجتماع األطراف يف دورتيه الثانية والثالثة، يتناول التقرير املقدم إليه من اجمللس ا               )٦(

جتماع األطراف إىل اجتماع اجمللس التنفيذي الذي ُيعقد مباشرة قبل االجتماع الذي الالفترة املمتدة من الدورة السابقة 
 ).٧، الفقرة ٣- م أإ/٢؛ واملقرر ١١، الفقرة ٢- م أإ/١املقرر (يعقده اجمللس بالتالزم مع دورة اجتماع األطراف 
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يسلّط فيه الضوء على ما واجهته آلية التنمية النظيفة   وسيقدم أيضاً رئيس اجمللس التنفيذي تقريراً شفوياً،          - ٢٣
 ال يتناوهلا تقريـر اجمللـس       من حتديات وما حققته من منجزات أثناء السنة السابعة من عملها وأثناء الفترة اليت             

  .التحديات املقبلةالتنفيذي إىل اجتماع األطراف، كما يسلّط فيه الضوء على 

الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب              وَبيَّن    - ٢٤
ف قد حددت عدداً من املسائل املتعلقـة باالجتـار          ، أن األطرا  )٧(فةبروتوكول كيوتو، يف دورته اخلامسة املُستأنَ     

القائمة على مشاريع مبوجب بروتوكول كيوتو ميكـن        ، ومن املسائل املتعلقة باآلليات      ص إطالق االنبعاثات  َخبرِ
وأوصى الفريق اجتماع األطراف بأن ينظر، يف دورتـه         . النظر يف إمكانية تطبيقها خالل فترة االلتزامات احلالية       

قـام  وهي مسائل   ،  FCCC/KP/AWG/2008/3 الواردة يف املرفق الثالث بالوثيقة       ،يف قائمة هذه املسائل   الرابعة،  
ورمبا ترغب األطراف يف . يتخذ بشأهنا اإلجراءات املناسبةكما أوصاه بأن رئيس الفريق بتجميعها حتت مسؤوليته، 

 مـن جـدول     ٦البند  (تعلقة بالتنفيذ املشترك     يف اعتبارها العمل بشأن املسائل امل      النظر يف هذه القائمة، واضعةً    
 من جدول   ١٣البند  ( منه   ٩والعمل املتصل باالستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة         ) األعمال املؤقت 
  ).األعمال املؤقت

س  سُيدعى اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقرير اجمللس التنفيذي وبالتقرير الشفهي لـرئي             :اإلجراء  - ٢٥
توصـية اجتمـاع    إىل  وسُيدعى اجتماع األطراف إىل إنشاء فريق اتصال للنظر يف هذا البند و           . اجمللس التنفيذي 

  . بشأنهاألطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مشاريع مقررات أو استنتاجات معينة

ـ                - ٢٦ ضاء اجمللـس   ورمبا يود أيضاً اجتماع األطراف أن يدعو الرئيس إىل إجراء مشاورات بشأن ترشيح أع
  .انتخاب هؤالء األعضاء واألعضاء املناوبنيإىل التنفيذي وأعضائه املناوبني، حسب االقتضاء، و

FCCC/KP/CMP/2008/4             التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقـدم إىل مـؤمتر
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/AWG/2008/3  يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة للنظر تقرير الفريق العامل املخصص
دورتـه اخلامـسة    أعمـال   يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن        

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢فة، املعقودة يف بون يف الفترة من املُستأَن

   املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك-  ٦

، تقدم جلنـة  )املشار إليه الحقاً باملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك     (١- م أإ /٩وفقاً ملرفق املقرر    : ةاخللفي  - ٢٧
ممارسـته  لدى   ،اجتماع األطراف ورمبا يقوم   . اإلشراف على التنفيذ املشترك تقارير سنوية إىل اجتماع األطراف        

واختـاذ  التوجيهـات   وتقـدمي   ه التقارير السنوية    هذباستعراض  سلطته على إجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك،        
  .القرارات، حسب االقتضاء

                                                      

)٧( FCCC/KP/AWG/2008/3 ٢١، الفقرة. 
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ويورد التقرير السنوي الثالث املقدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك إىل اجتمـاع األطـراف                   - ٢٨
شـراف علـى   معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ إجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك الناجم عما اختذته جلنة اإل               

 ١٢ إىل ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٠مـن   (التنفيذ املشترك من إجراءات أثناء السنة الثالثة من عملـها           
  . )٨()٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

على ما أبدتـه    الضوء  وسيديل أيضاً رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بتقرير شفوي، يسلط فيه               - ٢٩
ت أثناء فترة العام املنصرم، وهي الفترة اليت ال يتناوهلا التقرير السنوي الثالث، جلنته من مهام وما حققته من منجزا

وستقوم األمانة أيضاً بإحاطة اجتماع األطراف علمـاً باألنـشطة          . على التحديات املقبلة  الضوء  كما يسلط فيه    
  . املتصلة مبسائل التنفيذ املشترك األعرض

 االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب          ونوه الفريق العامل املخصص للنظر يف       - ٣٠
، أن األطراف قد حددت عدداً من املسائل املتعلقـة باالجتـار            )٩(فةبروتوكول كيوتو، يف دورته اخلامسة املستأنَ     

طبيقها برخص إطالق االنبعاثات وباآلليات القائمة على مشاريع مبوجب بروتوكول كيوتو ميكن النظر يف إمكانية ت
وأوصى الفريق العامل املخصص اجتماع األطراف بأن ينظر، يف دورته الرابعة، يف            . خالل فترة االلتزامات احلالية   

، واليت قام رئيس الفريق العامـل  FCCC/KP/AWG/2008/3قائمة هذه املسائل الواردة يف املرفق الثالث بالوثيقة  
ورمبا ترغب األطراف يف النظر يف      . أهنا اإلجراءات املناسبة  مسؤوليته، وأن يتخذ بش   يف إطار   املخصص بتجميعها   

 مـن جـدول     ٥البند  (بشأن املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة       املنَجز  هذه القائمة، واضعة يف اعتبارها العمل       
  مـن   ١٣البنـد   ( منـه    ٩والعمل املتصل باالستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملـادة          ) األعمال املؤقت 

  ). جدول األعمال املؤقت

بشأن التنفيذ املشترك، مبا يف ذلـك       املنَجز  اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بالعمل       سُيدعى  : اإلجراء  - ٣١
دعى وسـيُ . لجنة ولألمانـة  الالتقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك والتقريران الشفويان لرئيس           

ق اتصال للنظر يف هذا البند وإىل توصية اجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورتـه               اجتماع األطراف إىل إنشاء فري    
  .  بشأنهنةالرابعة مشاريع مقررات أو استنتاجات معيَّ

                                                      

رت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، رغم أن اجتماع األطراف مل يطلب إليها ذلك، اتباع ترتيب إبالغ قر )٨(
من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك مماثل للترتيب املعمول به يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، حبيث يتناول التقرير املقدم 

متدةَ من موعد انعقاد الدورة السابقة الجتماع األطراف إىل موعد انعقاد اجتماع جلنة اإلشـراف               إىل اجتماع األطراف الفترةَ امل    
 .على التنفيذ املشترك الذي ينعقد مباشرة قبل االجتماع املنعقد بالتالزم مع دورة اجتماع األطراف

)٩( FCCC/KP/AWG/2008/3 ، ٢١الفقرة. 
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ورمبا يود أيضاً اجتماع األطراف أن يدعو الرئيس إىل إجراء مشاورات بشأن ترشيح أعضاء وأعـضاء                  - ٣٢
  .ترك، حسب االقتضاء، وإىل انتخاب هؤالء األعضاء واألعضاء املناوبنيمناوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املش

FCCC/KP/CMP/2008/3             التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقدم إىل مؤمتر األطراف
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/AWG/2008/3      ظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة      تقرير الفريق العامل املخصص للن
يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامـسة املـسـتأنفة،            

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢املعقودة يف بون يف الفترة من 

   تقرير جلنة االمتثال - ٧

، تقدم اجللسة العامـة للجنـة       ١- إ أ م/٢٧من الفرع ثالثاًُ من مرفق املقرر       ) أ(٢مبوجب الفقرة   : اخللفية  - ٣٣
  .جتماع األطرافالاالمتثال تقريراً إىل كل دورة من الدورات العادية 

التقرير السنوي الثالث للجنة االمتثال املقدم إىل اجتماع األطراف يورد معلومات عن أنشطة جلنـة               إن    - ٣٤
 تـشرين   ١٠ إىل   ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول  ٨االمتثال خالل السنة الثالثة من عملها، وهي الفترة املمتدة مـن            

. ويتضمن التقرير موجزاً لنظر فرع اإلنفاذ يف مسائل التنفيذ أثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير. ٢٠٠٨أكتوبر /األول
حلقة العمل بشأن اإلبالغ ألبرز جوانب كما يتضمن عرضاً ألبرز جوانب عملية التقييم اليت قام هبا فرع اإلنفاذ، و

  . ا أسفرت عنه هذه األنشطة من مالحظات وتوصيات يف اجللسة العامةملض اليت أقامها فرع التسهيل، وواالستعرا

دعى اجتماع  سُيكما  . دعى اجتماع األطراف إىل النظر يف تقرير جلنة االمتثال املدرج أدناه          سُي: اإلجراء  - ٣٥
اريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها      األطراف إىل إنشاء فريق اتصال للنظر يف هذا البند والتوصية بوضع مش           

  . اجتماع األطراف يف دورته الرابعة

يود اجتماع األطراف دعوة الرئيس إىل إجراء مشاورات بشأن ما قد يلزم القيام به من ترشيحات                ورمبا    - ٣٦
  . اءح من أعضرشَّمللء ما قد ينشأ من شواغر يف فرع التسهيل التابع للجنة االمتثال، والنتخاب من قد ُي

FCCC/KP/CMP/2008/5        املقدم إىل مؤمتر األطـراف العامـل       التقرير السنوي للجنة االمتثال
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   تقرير جملس صندوق التكيف- ٨

، أن يكون الكيان التشغيلي لصندوق التكيف هو جملس ٣- إم أ/١، مبقرره اجتماع األطرافقرر : اخللفية  - ٣٧
 البيئة   األطراف مرفقَ  ودعا اجتماعُ .  اخلدمات إليه   على الصندوق تقدميَ    وقيمٌ التكيف، وأن تتوىل أمانةٌ   صندوق  

 إىل أداء دور القيم      الدويلَ العاملية إىل تقدمي خدمات األمانة جمللس صندوق التكيف بصفة مؤقتة، كما دعا البنكَ            
  . على الصندوق بصفة مؤقتة
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ف أن يتوىل جملس صندوق التكيف اإلشراف على الصندوق وإدارته، حتت           وقرر كذلك اجتماع األطرا     - ٣٨
، وأن يكون   ٣- إم أ /١من املقرر   ) م- أ(٥ه مبهام حمددة ترد يف الفقرة       ضطالعا، ب اجتماع األطراف سلطة وتوجيه   

 وطلب اجتماع األطراف إىل جملس صندوق التكيف أن يدرج يف.  اجتماع األطرافأماماجمللس مسؤوالً بالكامل 
، مجلة مهام، من بينها املهـام احملـددة يف   الجتماع األطراف خطة عمله للفترة املمتدة حىت انعقاد الدورة الرابعة         

، كيما يعتمدها اجتماع األطراف بوصفها مهام ٣- إم أ/١من املقرر ) ك(و) ي(و) ه(و) ج(و) ب(و) أ(٥الفقرة 
  .  هباإضافية يضطلع هبا جملس صندوق التكيف أو كيما حييط علماً

دعى اجتماع األطراف إىل إنشاء فريق اتصال للنظر يف تقرير جملس صندوق التكيف الوارد              سُي: اإلجراء  - ٣٩
  . توصيات جملس صندوق التكيف أو اإلحاطة علماً هباوإىل اعتماد ذكره أدناه عن أنشطته ومقرراته، 

FCCC/KP/CMP/2008/2   جملس صندوق التكيفمذكرة أعدها رئيس. تقرير جملس صندوق التكيف  

   تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال- ٩

 للدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ    رَِّقانظر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُ      : اخللفية  - ٤٠
FCCC/SBI/2008/9).(  

إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه وتوصـي            دعى اجتماع األطراف إىل     سُي: اإلجراء  - ٤١
  .  بشأنهنةاجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مشاريع مقررات أو استنتاجات معيَّ

   تقرير مدير سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو- ١٠

 للدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ    رَِّقانظر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُ      : اخللفية  - ٤٢
(FCCC/SBI/2008/9).  

دعى اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه وتوصـي                سُي: اإلجراء  - ٤٣
  .  بشأنهنةاجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مشاريع مقررات أو استنتاجات معيَّ

FCCC/KP/CMP/2008/7              التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدوليـة مبوجـب بروتوكـول
  مذكرة أعدهتا األمانة. كيوتو

FCCC/SBI/2008/9   مذكرة أعدها األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
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البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف         - ١١
  اإلبالغ واالستعراض: ةاملرفق األول باالتفاقي

 للدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ    انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُِقرَّ       :اخللفية  - ٤٤
(FCCC/SBI/2008/9).  

وتوصـي  فيه  كي تنظر    سُيدعى اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ             :اإلجراء  - ٤٥
  . معيَّنة بشأنهطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مقررات أو استنتاجاتاجتماع األ

التقرير السنوي عن التجميع واحملاسـبة لألطـراف       - ١٢
  املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

، إىل األمانة أن تنشر تقارير التجميـع واحملاسـبة          ١- م أإ /١٣، مبقرره   اجتماع األطراف  طلب   :اخللفية  - ٤٦
 من بروتوكول كيوتو وتسوية أية مسألة من مسائل التنفيذ          ٨السنوية بعد إجناز االستعراض األويل مبوجب املادة        

اجتمـاع     من بروتوكول كيوتو، وأن حتيل هذه التقـارير إىل         ٥ من املادة    ٢اليت تتعلق بالتكيف مبوجب الفقرة      
، إىل  ١- م أإ /٢٢ مبقرره   ،وطلب اجتماع األطراف  .  وإىل جلنة االمتثال وكل طرف من األطراف املعنية        األطراف،

، وإىل جلنة االمتثال والطرف موضع التقرير، مجيع التقارير اخلتاميـة           اجتماع األطراف األمانة أن تنشر وحتيل إىل      
ويشمل ذلك التقارير املتمخضة    .  من بروتوكول كيوتو   ٨املادة  املتمخضة عن االستعراضات املضطلَع هبا مبوجب       

للتقارير املقدمة  ) يشار إليها فيما بعد بتقارير االستعراض األولية       (٨عن االستعراضات املضطلَع هبا مبوجب املادة       
  .١- م أإ/١٣من األطراف وفقاً ألحكام املقرر 

 طرفـاً   ٣٩ طرفاً من بني     ٣٦ قد اكتمل بشأن     ، كان االستعراض األويل   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١وحىت    - ٤٧
 من ٣٦وعند إعداد هذه الوثيقة، كانت ). األطراف املدرجة يف املرفق باء(مدرجاً يف املرفق باء بربوتوكول كيوتو 

. تقارير االستعراض األولية قد ُنِشرت وأحيلت إىل جلنة االمتثال، وكان االستعراض األويل املتعلق بأستراليا جارياً
دمت بيالروس تقريرها األويل، لكن استعراض التقرير األويل مل يبدأ، ألن التعديل الذي يقضي بإدراج بيالروس وق

د الكمية يف االنبعاثات نسبته     يف املرفق باء بربوتوكول كيوتو حبيث ُيسمح لبيالروس االلتزام بإجراء ختفيض حمدَّ           
وأصبحت كرواتيا طرفاً يف بروتوكول كيوتو      . نفاذهيبدأ  ل يف املائة، مل يصدِّق عليه عدد كاف من األطراف           ٩٢

وعند إعداد هـذه    . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٧تقريرها األويل بتاريخ    وقدمت  ،  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٨بتاريخ  
ـ          ٣٤الوثيقة، كان     تقـدمي التقـارير األوليـة       ات طرفاً مؤهلني للمشاركة يف آليات كيوتو بعد إجنازهم عملي

  .احواالستعراض واالمتثال بنج

والتقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو يتضمن           - ٤٨
وهذا هو التقرير األول عن التجميع واحملاسبة       .  املدرجة يف املرفق باء    ٣٩ل  طرفاً من األطراف ا    ٣٦معلومات عن   

ة بيانات التجميع واحملاسبة منذ إكمال االستعراض األويل مبوجب استناداً إىل معامل احملاسبة األولية املسجلة يف قاعد
  .بروتوكول كيوتو
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 سُيدعى اجتماع األطراف إىل أن ينظر يف التقرير السنوي األول عن التجميع واحملاسبة لألطراف :اإلجراء  - ٤٩
اجتماع  كما سُيدعى .ناهأدوهو التقرير الذي يرد رمزه وعنوانه املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو، 

  إىل النظر يف تقارير االستعراض األولية، ورمبا يرغب يف أن حييل هذا البند إىل اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ                   األطراف  
  . بشأنهنةكيما توصي اجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مشاريع مقررات أو استنتاجات معيَّ

FCCC/KP/CMP/2008/9  ي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء          التقرير السنو
  مذكرة أعدهتا األمانة. مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1           التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء
معلومات عن  . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  . مبوجب بروتوكول كيوتو  

  كل طرف على حدةلدى ع واحملاسبة التجمي

   منه٩ االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة - ١٣

االسـتعراض الثـاين    يف دورته الرابعـة     جري  ، أن يَ  ٢- م أإ /٧ مبقرره   ، قرر اجتماع األطراف   :اخللفية  - ٥٠
  . منه٩لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة 

  .عراض الثاين ومضمونه نطاق االست٣- م أإ/٤يرد يف املقرر   - ٥١

، إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ أن       ٣- م أإ /٤، مبقرره   اجتماع األطراف بغية إعداد هذا االستعراض، طلب        - ٥٢
ما أدلت به األطراف من آراء بشأن الطريقة اليت ينبغـي أن            ) ١: (تنظر، يف دورهتا الثامنة والعشرين، يف ما يلي       

 املسائل احملددة يف املقرر املذكور، مبا فيها        ، منه ٩وتوكول كيوتو عمالً باملادة      يف االستعراض الثاين لرب    ،تعالَج هبا 
املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واليت تبيِّن التقدم احملَرز يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب 

س املعلومات املقدمـة مـن األطـراف يف         تقرير حلقة العمل املعقودة لبحث وتدار     ) ٢(، و )١٠(بروتوكول كيوتو 
  .)١٢(وكذلك طلب اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم تقريراً إليه يف دورته الرابعة. )١١(بالغاهتا

وباملقرر ذاته، طلب اجتماع األطراف إىل األمانة أن تقوم بإعداد ورقة معلومات عن عمل الفريق العامل         - ٥٣
كما طلب إىل األمانة أن تنظِّم حلقة . )١٣(االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األولاملخصص للنظر يف 

عمل ُتعقد قبل انعقاد دورته الرابعة كي تنظر يف ما حيرزه الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية                  

                                                      

)١٠( FCCC/SBI/2008/Misc.2و Add-3يف الوثيقة ؛ يرد توليف لآلراء FCCC/SBI/2008/INF.1.  
)١١( FCCC/SBI/2008/INF.5. 

 .١١٣- ١٠٢، الفقرات FCCC/SBI/2008/8د هذا التقرير يف الوثيقة ير )١٢(

)١٣( FCCC/KP/CMP/2008/INF.1. 
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يف االستعراض الثاين، وما لذلك التقدم من        ة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو من تقدم        لألطراف املدرج 
  .)١٤(املذكورةالعمل بربنامج عملها، وأن تعد تقريراً عن حلقة أمهية يف هنوض األمانة 

 ٥٣ و ٥٢يف الفقرتني   واحملددة   سُيدعى اجتماع األطراف إىل أن ينظر يف املعلومات املقدمة إليه            :اإلجراء  - ٥٤
األطراف بأن يعتمد يف دورته وتوصية اجتماع تصال يتوىل النظر يف هذا البند سُيدعى إىل إنشاء فريق اكما . أعاله

  . بشأنهن معيَّ مقررٍالرابعة مشروَع
FCCC/KP/CMP/2008/6           تقرير حلقة العمل السابقة للدورة واملعنية باإلعداد لالستعراض الثـاين

  مذكرة أعدهتا األمانة.  منه٩لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة 
FCCC/KP/CMP/2008/INF.1Information on the work of the Ad Hoc Working Group on Further 

Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol in 

accordance with decision 4/CMP.3, paragraph 10.  Note by the 

secretariat 
FCCC/KP/CMP/2008/INF.2Compilation and analysis of available information on ways and 

means to enhance equitable regional and sub-regional distribution of 

projects under the clean development mechanism 

FCCC/KP/CMP/2008/INF.3Compilation and analysis of available information on the scope, 

effectiveness and functioning of the flexibility mechanisms under the 

Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2008/Misc.1Views from Parties on extending the share of proceeds to assist in 

meeting the costs of adaptation to joint implementation and emissions 

trading.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/CMP/2008/Misc.2Views from Parties on how the current institutional arrangements, 

governance, rules and procedures of the clean development 

mechanism and joint implementation may be improved in the first 

commitment period in order to enhance their functioning and 

effectiveness.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/CMP/2008/Misc.3Views from Parties on ways and means to enhance equitable regional 

and sub-regional distribution of projects under the clean development 

mechanism.  Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2008/8 
Add.1و 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين، املعقودة          
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤يف بون يف الفترة من 

FCCC/TP/2008/6 Funding adaptation in developing countries:  extending the share of 

proceeds used to assist in meeting the costs of adaptation; and options 

related to assigned amount units of Parties included in Annex I to the 

Convention.  Technical paper 

                                                      

)١٤( FCCC/KP/CMP/2008/6. 
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   بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو- ١٤

 للدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ    انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُِقرّ       :اخللفية  - ٥٥
(FCCC/SBI/2008/9).  

 سُيدعى اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيـه ولتوصـية                 :اإلجراء  - ٥٦
  . بشأنهنةاجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مشاريع قرارات أو استنتاجات معيَّ

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة  - ١٥

ّر للدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ          :اخللفية  - ٥٧  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُِق
(FCCC/SBI/2008/9).  

تنفيذ للنظر فيـه ولتوصـية       سُيدعى اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية لل           :اإلجراء  - ٥٨
  . معيَّنة بشأنهاجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مشاريع مقررات أو استنتاجات

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ املسائل املتصلة بالفقرة - ١٦

ّر للدورة التاسعة والعـشرين للهيئـة               :اخللفية  - ٥٩ الفرعيـة   انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُِق
  .(FCCC/SBSTA/2008/7)للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 سُيدعى اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              :اإلجراء  - ٦٠
  .بشأنهمعيَّنة للنظر فيه ولتوصية اجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مشاريع مقررات أو استنتاجات 

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية- ١٧

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦البيانات املالية املراَجعة لفترة السنتني   )أ(  

  .(FCCC/SBI/2008/9) انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للهيئة الفرعية للتنفيذ :اخللفية  - ٦١

 اهليئة الفرعية للتنفيـذ للنظـر فيـه         سُيدعى اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل        : اإلجراء  - ٦٢
  .معيَّنة بشأنهولتوصية اجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مشاريع مقررات أو استنتاجات 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   )ب(  

  .(FCCC/SBI/2008/9)انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للهيئة الفرعية للتنفيذ : اخللفية  - ٦٣

سُيدعى اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ للنظـر فيـه                 : اإلجراء  - ٦٤
  .معيَّنة بشأنهولتوصية اجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته الرابعة مشاريع مقررات أو استنتاجات 
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مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مـؤمتر األطـراف      - ١٨
  امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالع

يف إطار هذا البند تناول أية مسائل تتعلق بربوتوكول كيوتو حتيلها اهليئتان الفرعيتـان              رمبا يتم    :اخللفية  - ٦٥
، مبا يف ذلك مشاريع املقررات واالستنتاجات اليت يكون قد مت االنتهاء مـن               إليها لتوجيه نظر اجتماع األطراف   

  .والتاسعة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتنيوالعشرين  الدورتني الثامنة وضعها يف

 سُيدعى اجتماع األطراف إىل اعتماد مشاريع املقررات أو االستنتاجات املتعلقـة بربوتوكـول    :اإلجراء  - ٦٦
ذ يف الـدورتني الثامنـة      كيوتو واليت أحالتها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أو اهليئة الفرعية للتنفي           

وإضافة إىل ذلك، سُيدعى اجتماع األطراف إىل اعتماد مشروع مقرر          . والتاسعة والعشرين لكل منهما   والعشرين  
  .بشأن موعدي ومكاين انعقاد دورتيه اخلامسة والسادسة

   اجلزء الرفيع املستوى- ١٩

اجتماع  جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف و     سُيديل الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرون ببياناهتم الوطنية يف         - ٦٧
وسُتعمَّم . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢و ١١يوَمي  وذلك أثناء اجلزء الرفيع املستوى الذي سُيعقد ،األطراف

  . الدورةانعقادالنصوص الكاملة للبيانات الرمسية إذا مت توفري ُنسخ كافية منها لألمانة أثناء 

قت احملدود املتاح لإلدالء بالبيانات، سيكون من الضروري حتديد مدة كـل            ونظراً لعدد األطراف والو     - ٦٨
  وتشجَّع األطراف بقوة على اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيـث          . واملدة املوصى هبا هي ثالث دقائق     . بيان

  .ذه البياناتهلال يتكلم أعضاء اجملموعة اآلخرون، وسُيتاح وقت إضايف 

. )١٥(٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧أكتوبر إىل   / تشرين األول  ١٠تكلمني يف الفترة من     وسُتفتتح قائمة امل    - ٦٩
  . لدى اإلشعار بعقد الدورتني، ومنها استمارة التسجيل،وسترسل إىل األطراف املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني

 املستوى، بعد أن ينظـر فيهـا       يف إضافة إىل هذه الوثيقة مزيد من املعلومات عن اجلزء الرفيع           وقد ُيتاح   - ٧٠
  . كما سُتتاح معلومات عن مشاركة رؤساء هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة. املكتب واحلكومة املضيفة

   بصفة مراقب املشاركة بيانات املنظمات - ٢٠

اجتمـاع  سُيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمـات أمـام                 - ٧١
  . معلومات إضافية يف هذا الشأنوستتاح. األطراف

                                                      

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب العالقات اخلارجية لدى أمانة اتفاقية األمم              )١٥(
 815 228 49+) أو الفاكس (or 1506 1520 815 228 49+) وذلك بواسطة اهلاتف ،دة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخاملتح

 .<secretariat@unfccc.int> أو الربيد اإللكتروين (1999
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   مسائل أخرى- ٢١

  سُيدعى اجتماع األطراف إىل النظر يف التقرير عن اإلجراءات اليت اختـذها األمـني التنفيـذي أثنـاء                    - ٧٢
ـ           ٢- م أإ /٩ لتنفيذ أحكام املقرر     ٢٠٠٨عام   ب  بشأن امتيازات وحصانات العاملني يف اهليئـات املُنـشأة مبوج

بروتوكول كيوتو، وخباصة ما اختذه من إجراءات للتقليل إىل احلد األدىن من خمـاطر املنازعـات والـشكاوى                  
واملطالبات املقدمة ضد األفراد املذكورين، وما اختذه من إجراءات استجابة للشواغل والقضايا اليت أثارهتا الكيانات 

وسُيدعى اجتماع األطـراف إىل     . ب أحكام بروتوكول كيوتو   القانونية اخلاصة املشارِكة يف اآلليات املنشأة مبوج      
  .اختاذ اإلجراء الالزم استجابة للتقرير

  .توجيه نظر اجتماع األطراف إليهايتعني وسيجري يف إطار هذا البند تناول أية مسائل أخرى   - ٧٣

FCCC/KP/CMP/2008/10            ـ ول امتيازات وحصانات العاملني يف اهليئات املُنشأة مبوجـب بروتوك
 مذكرة أعدهتا األمانة. ٢- م أإ/٩تنفيذ املقرر : كيوتو

   اختتام الدورة- ٢٢

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو عـن                  )أ(  
  دورته الرابعة    

  .ورة سُيَعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده اجتماع األطراف يف هناية الد:اخللفية  - ٧٤

التقرير بعد انعقاد   بإجناز  للمقرر  واإليعاز   سُيدعى اجتماع األطراف إىل اعتماد مشروع التقرير         :اإلجراء  - ٧٥
  .الدورة بتوجيه من الرئيس ومساعدة من األمانة

  اختتام الدورة  )ب(  

  .يعلن الرئيس اختتام الدورة  - ٧٦
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  املرفق الثاين

   بوصفه اجتماع لالوثائق اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف العام
  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة 

  للدورةالوثائق املُعدَّة 

FCCC/KP/CMP/2008/1   مذكرة أعدها األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/KP/CMP/2008/2   مذكرة أعدها رئيس جملس صندوق التكيُّف. تقرير جملس صندوق التكيُّف 

FCCC/KP/CMP/2008/3              ألطـراف  التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقدم إىل مـؤمتر ا
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/4               التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدَّم إىل مؤمتر األطـراف
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/5       م إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع        التقرير السنوي للجنة االمتثال املقد
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/6                 التقرير عن حلقة العمل السابقة للدورة واملعنية باإلعـداد لالسـتعراض الثـاين
 مذكرة أعدهتا األمانة.  منه٩لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة 

FCCC/KP/CMP/2008/7     مـذكرة  . دير سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو  التقرير السنوي مل
 أعدهتا األمانة 

FCCC/KP/CMP/2008/9                 التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب
 مذكرة أعدهتا األمانة . بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1       احملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب         التقرير السنوي عن التجميع و
معلومات عن التجميع واحملاسبة    . إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة  . بروتوكول كيوتو 

  لدى كل طرف على حدة

FCCC/KP/CMP/2008/10           امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو :
 مذكرة أعدهتا األمانة. ٢-م أإ/٩تنفيذ املقرر 

FCCC/KP/CMP/2008/Misc.1  Views from Parties on extending the share of proceeds to assist in 

meeting the costs of adaptation to joint implementation and emissions 

trading.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/CMP/2008/Misc.2  Views from Parties on how the current institutional arrangements, 

governance, rules and procedures of the clean development mechanism 

and joint implementation may be improved in the first commitment period 

in order to enhance their functioning and effectiveness.  Submissions 

from Parties 
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FCCC/KP/CMP/2008/Misc.3  Views from Parties on ways and means to enhance equitable regional and 
sub-regional distribution of projects under the clean development 
mechanism.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/CMP/2008/INF.1  Information on the work of the Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol in accordance 
with decision 4/CMP.3, paragraph 10.  Note by the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2008/INF.2  Compilation and analysis of available information on ways and means to 
enhance equitable regional and sub-regional distribution of projects under 
the clean development mechanism 

FCCC/KP/CMP/2008/INF.3  Compilation and analysis of available information on the scope, 
effectiveness and functioning of the flexibility mechanisms under the 
Kyoto Protocol 

FCCC/TP/2008/6  Funding adaptation in developing countries:  extending the share of 
proceeds used to assist in meeting the costs of adaptation; and options 
related to assigned amount units of Parties included in Annex I to the 
Convention.  Technical paper 

  وثائق أخرى سُتعرض على الدورة

FCCC/CP/1996/2   مذكرة أعدهتا األمانة. اعتماد النظام الداخلي: املسائل التنظيمية 

FCCC/SBSTA/2008/6               منـة  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال دورهتـا الثا
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2008/7   مذكرة أعدها األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/SBI/2008/8 and Add. 1               تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين، املعقودة يف بون يف 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤الفترة من 

FCCC/SBI/2008/9   مذكرة أعدها األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/KP/AWG/2008/2              تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف
 من أعمال دورته اخلامسة،     املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزء األول       

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١املعقودة يف بانكوك يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2008/3              تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف
، املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورتـه اخلامـسة املـستأَنفة            

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2008/5              تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف
املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزء األول من أعمال دورته السادسة، 

  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ إىل ٢١ املعقودة يف أكرا يف الفترة من

FCCC/KP/AWG/2008/6   مذكرة أعدها األمني التنفيذي. جدول األعمال وشروحه  
_ _ _ _ _ 


