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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 

  من جدول األعمال املؤقت) ج- أ(١٣البند 
  ية الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدول

  الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف
  الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه 

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   
  الفترة الدوراتية املقبلة

  االجتماعات احلكومية الدوليةبعقد الترتيبات اخلاصة 
  ∗مذكرة من األمني التنفيذي

  موجز
  :سينيموضوعني رئيتتناول هذه الوثيقة   

الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع                )أ(  
ترد معلومات عن الدورتني، مبا يف ذلك سيناريو تنظيمي وعناصر ميكن إدراجها            : األطراف يف بروتوكول كيوتو   
  يف جدويل األعمال املؤقتني؛

د معلومات عن أعمال التحضريات للدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر          تر: الفترات الدوراتية املقبلة    )ب(  
والدعوة موجهة . األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  .٢٠١٣أيضاً لتقدمي إرشادات بشأن حتديد موعدي الفترتني الدوراتيتني النظاميتني يف عام 
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   مقدمة- أوالً 
  الية الو-  ألف

اختـاذ  : " من االتفاقية على أن تتوىل األمانة، يف مجلة أمور، املهـام التاليـة             ٨ من املادة    ٢تنص الفقرة     - ١
وبغية اختاذ  ". وتقدمي اخلدمات الالزمة هلا   ... الترتيبات املتعلقة بدورات مؤمتر األطراف ودورات هيئاته الفرعية         

  .ة، تلتمس األمانة، بصورة دورية، إرشادات من األطرافالترتيبات الالزمة لالجتماعات احلكومية الدولي

   اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-  باء

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

ؤقتني للدورة الدورة الرابعة تقدمي املشورة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال امل  )أ(  
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف 

 والدورة الرابعة ملؤمتر الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطرافتقدمي إرشادات بشأن تنظيم العمل أثناء   )ب(  
ألطراف يف بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك دورات اهليئتني الفـرعيتني وترتيبـات             األطراف العامل بوصفه اجتماع ا    

  االجتماعات املشتركة أثناء انعقاد اجلزء الرفيع املستوى من املؤمتر الذي سيحضره الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرون؛

  .٢٠١٣ عام تقدمي إرشادات بشأن املوعدين املقترحني للفترتني الدوراتيتني النظاميتني يف  )ج(  

الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملـؤمتر          - ثانياً 
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   املوعد واملكان-  ألف

 أن يعقد دورته الرابعة عشرة والدورة الرابعة ملؤمتر األطـراف           ١٣- م أ /١٤قرر مؤمتر األطراف يف مقرره        - ٣
، وأعلن ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الفترة من        العام

وجرى منذ . قبوله مع التقدير العرض السخي الذي قدمته حكومة بولندا باستضافة هاتني الدورتني يف بوزنان، بولندا
مقرر ذاته أبرم األمني التنفيذي اتفاق البلد املضيف مع         ذلك الوقت إيفاد بعثة لتقصي احلقائق وبعثة تقنية، ووفقاً لل         

وسينعقد املؤمتر يف معرض بوزنان الدويل، وجتري حكومة بولندا         . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٧حكومة بولندا يف    
  .يذوسُيقدم املزيد من املعلومات يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنف. االستعدادات الالزمة لذلك
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   العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني- باء 

تصوغ األمانة، باالتفاق مع الرئيس،  : " من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على أن        ٩املادة  تنص    - ٤
اجهـا يف  وقد أعدت األمانة، بعد التشاور مع املكتب، العناصر اليت ميكن إدر. )١("جدول األعمال املؤقت لكل دورة  

جدويل األعمال املؤقتني للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع                
   .األطراف يف بروتوكول كيوتو، وترد هذه العناصر يف املرفقني األول والثاين

ذكورين على غرار تلك اليت أُدرجت وقد أُعدت العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني امل  - ٥
وتعكس هذه العناصر أيـضاً مـسائل نـشأت عـن املقـررات             . يف جداول األعمال املؤقتة للدورات السابقة     

وباإلضافة إىل ذلك، تتناول هذه العناصـر مـسائل تنظيميـة       . واالستنتاجات اليت اعتمدت يف أحدث الدورات     
  .ملستوى من املؤمتر الذي سيشارك فيه الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرونتناوهلا اجلزء الرفيع اوإجرائية فضالً عن 

بشأن بند جدول األعمال املعنون ن املشاورات اليت أجراها الرئيس يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، إ  - ٦
 تفض على توافق يف ، واليت ُعلقت مؤقتاً، مل" من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢كفاية ملدى االستعراض الثاين "

وعلى أساس هذه املـشاورات، دعـا مـؤمتر    . اآلراء، وقد استشار الرئيس املكتب حول كيفية متابعة هذا البند        
األطراف األمني التنفيذي إىل التفكري يف الوضع يف ضوء املستجدات اليت طرأت يف الدورة الثالثة عـشرة ملـؤمتر                   

وسيقدم األمـني   . )٢(اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين      األطراف، وإىل تقدمي مقترحات لتنظر فيها       
التنفيذي مقترحاته إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين عندما تتناول بند جدول األعمال املتعلق                

  .بالترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية

   املسائل التنظيمية-  جيم

  لفترة الدوراتيةتنظيم ا - ١

  :)٣(ُتنظَّم الفترة الدوراتية على النحو التايل  - ٧

سيقوم رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف بافتتاح الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر يوم االثنني   )أ(  
. حيـة  من جدول األعمال املؤقت يف جلـسته االفتتا  ١وسيتناول مؤمتر األطراف البند     . ديسمرب/ كانون األول  ١

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

وال ُينتظر اإلدالء ببيانات ما عدا تلك اليت سُيدىل هبـا           . جدول أعماله إىل اهليئات الفرعية حسب مقتضى احلال       
  ؛جللسة االفتتاحية ملؤمتر األطرافوسُترفع بعد ذلك ا. باسم اجملموعات

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/2.  
)٢( FCCC/CP/2007/6 ، ٢٣الفقرة.  
  .يرد يف املرفق الثالث سيناريو ممكن للمؤمتر )٣(
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وسيتم بعد ذلك افتتاح الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف             )ب(  
 األعمال املؤقت، فضالً عن بعض البنود الفرعية اإلجرائية          من جدول  ١بروتوكول كيوتو وسيتناول املؤمتر البند      

وسيحيل املؤمتر بنوداً   .  من جدول األعمال، مبا يف ذلك إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل           ٢الواردة حتت البند    
دىل هبا وال ُينتظر اإلدالء ببيانات ما عدا تلك اليت سُي. من جدول أعماله إىل اهليئات الفرعية حسب مقتضى احلال

  وسُترفع اجللسة االفتتاحية بعد ذلك؛. باسم اجملموعات

الفريق العامـل    واهليئة الفرعية للتنفيذ و    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وستجتمع    )ج(  
ت املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، والفريق العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـا                

ديسمرب بعد الظهر، / كانون األول١ يوم االثنني اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
وسُتكمل النظر . ديسمرب/ كانون األول١١وستواصل تلك اهليئات جلساهتا إىل يوم الثالثاء . حسبما يسمح الوقت

مؤمتر األطراف العامـل     من نتائج إىل مؤمتر األطراف وإىل        يف أكرب عدد ممكن من املسائل وُتقدم ما توصلت إليه         
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 ٣ يوم األربعـاء     العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      وسيجتمع مؤمتر األطراف      )د(  
هليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        اديسمرب ملناقشة البنود املدرجة يف جدول أعماله غري احملالـة إىل            /كانون األول 
   واهليئة الفرعية للتنفيذ؛والتكنولوجية

سُتعقد جلسات مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             و  )ه(  
 وسيحـضر . ديـسمرب / كـانون األول   ١٢ إىل   ١٠بروتوكول كيوتو أثناء انعقاد اجلزء الرفيع املستوى يف الفترة من           

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

وباإلضافة إىل  . نه لن ُتتَّخذ أية مقررات يف اجللسات املشتركة       كيوتو، لن يتناول الكلمة أكثر من مرة واحدة فقط، وأ         
  البيانات الوطنية، فإنه من املمكن إتاحة املزيد من الفرص إلقامة اتصاالت مع الوزراء أثناء انعقاد اجلزء الرفيع املستوى؛

ت ذات  سيديل ببيانات رؤساُء هيئات وبرامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصـصة واملنظمـا             )و(  
  الصلة، فضالً عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

ديـسمرب بعقـد    / كـانون األول   ١٢وسيختتم اجلزء الرفيع املستوى أعماله يوم اجلمعة املوافق           )ز(  
عتماد جلسات منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ال             

 .املقررات واالستنتاجات الناشئة عن الدورتني الراهنتني

، فإنه سيكون من الضروري أن تؤمن الفتـرة  ١٣- م أ/١ومع إضافة العملية اجلديدة اليت نشأت عن املقرر    - ٨
ه الدوراتية مستلزمات دورات أربع هيئات فرعية باإلضافة على دوريت مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصف            

وسيكون من الضروري أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف ما ميكن يكـون             . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    
لتزايد الطلب على حتديد زمن اجللسات، وخباصة من حيث الضغوط املفروضة على الوفود الصغرية، من تأثري علـى     

 قد عاجلت يف السابق مثل هذه الشواغل بتأييدها املبدأ           ولعل األطراف تذكر أن اهليئة الفرعية للتنفيذ       .تنظيم العمل 
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القائل إنه ينبغي األخذ بتدابري تسمح باالستفادة من زمن اجللسة بقدر أكرب من الفعالية، وأحاطت علماً مع التقدير                  
ة البيانات يف وأيدت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً حتديد مد. باستعداد األطراف ألن تكون مرنة ومنضبطة يف هذا الشأن

  .)٤(اجللسة العامة

وعمالً بإرشادات الرئيس ورئيسي اهليئتني الفرعيتني، مت األخذ مبمارسات لتحسني األداء الكلي للعمليـة                - ٩
احلكومية الدولية، من قبيل تقليص عدد أفرقة االتصال واحلدِّ من املشاورات غري الرمسية وذلك بإحالة البنـود ذات                  

وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تشجع الرئيس ورؤساء اهليئات الفرعية على املثابرة علـى         . سهالصلة إىل الفريق نف   
اعتماد ممارسات من شأهنا أن تيسر تنظيم العملية احلكومية الدولية وأن تضمن جناح مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري                  

  .املناخ يف بوزنان

  أعضاء املكتب - ٢

 رمسية بشأن تعيني أعضاء مكتب الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف وأعـضاء             سُتجرى مشاورات غري    - ١٠
وسُتجرى، . اهليئات الفرعية، حسب االقتضاء، أثناء انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لكل هيئة من اهليئات الفرعية      

  .عند اللزوم، مشاورات بشأن تعيني أعضاء اهليئات املشكلة مبوجب بروتوكول كيوتو

وسيقوم الرئيس، أثناء اجللسة األوىل ملؤمتر األطراف، بدعوة مؤمتر األطراف إىل انتخاب بقية أعضاء مكتبه                 - ١١
وسيجري هذا االنتخاب يف بداية الدورة، شريطة إمتام املشاورات بشأن ترشيح أعضاء            . ورئيسي اهليئتني الفرعيتني  

إجراء املزيد من املشاورات، ميكن تأجيل انتخاب األعضاء وإذا ما اقتضى األمر . مكتب الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر
  .اآلخرين، مع استمرار الرئيسني احلاليني للهيئتني الفرعيتني يف منصبهما على حني انتخاب من خيلفهما

   الفترات الدوراتية املقبلة- ثالثاً 
 ملـؤمتر ة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامـسة       الدورة اخلامسة عشر    - ألف

  عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطراف ال

 بأن يعقد دورته اخلامسة عشرة والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف ١٣- م أ/١٤قرر مؤمتر األطراف يف مقرره   - ١٢
 كـانون   ١٢نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٣٠العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الفترة من           

العرض السخي الذي قدمته حكومة الدامنرك باستـضافة         مع التقدير    ، وقرر كذلك أن يقبل    ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
يف كوبنهاغن، الدامنرك، رهناً بتأكيد املكتب على إمكانية تأمني مجيع املستلزمات اللوجستية والتقنية هاتني الدورتني  

ذاته، طلب مؤمتر األطـراف إىل      يف املقرر   و. ٤٠/٢٤٣واملالية الستضافة الدورة مبا يتمشى مع قرار اجلمعية العامة          
بـشأن عقـد    البلد املضيف   مع  على اتفاق   يتفاوض  األمني التنفيذي أن يواصل مشاوراته مع حكومة الدامنرك وأن          

من  لكل   انعقاد الدورة الثامنة والعشرين   موعد  من أجل إبرام هذا االتفاق والتوقيع عليه يف مدة ال تتجاوز            الدورتني  
  .رعيتنياهليئتني الف

                                                      

)٤( FCCC/CP/2006/11 ١٠٢، الفقرة.  
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مع ، سُيربم اتفاق ١٣- م أ/١٤وأوفدت األمانة بعثة لتقصي احلقائق وبعثة تقنية إىل الدامنرك، ووفقاً للمقرر          - ١٣
وجيري حالياً التخطيط للمؤمتر الذي سُيعقد يف       . ئتني الفرعيتني البلد املضيف يف الدورة الثامنة والعشرين لكل من اهلي        

  . املزيد من املعلومات يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذوسُيقدَّم. مركز بيال يف كوبنهاغن

   الفترات الدوراتية األخرى-  باء

من أجل تسهيل عملية التخطيط للدورتني املقبلتني ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع   - ١٤
ستضافة الدورة  الفيذ دعوة األطراف إىل تقدمي عروضها       األطراف يف بروتوكول كيوتو، قد تود اهليئة الفرعية للتن        

السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول   
لعام بوصفه اجتماع األطراف يف كيوتو أو الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف ا

  .بروتوكول كيوتو

واستناداً إىل مبدأ التناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية وإىل املشاورات اليت أجرهتا مؤخراً اجملموعـات،            - ١٥
سيكون رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف من جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ورئيس   

  .رة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف من اجملموعة األفريقيةالدو

للفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل         وتسهيالً لعملية التخطيط للدورتني املقبلتني        - ١٦
ول مبوجـب   مبوجب االتفاقية، والفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األ             

، واللتني ستعقدان منفصلتني عن الفترات الدوراتية النظامية، قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط بروتوكول كيوتو
وتنشد األمانة حتقيق توازن بني عدد مـن        . انعقاد هذه الدورات  أماكن  علماً بالنهج الكلي املستخدم يف اقتراح       

وتقدمي عـروض رمسيـة     ) ا االدخار احملتمل من جراء عقد الدورات يف بون        مبا فيه (التكاليف   من قبيل    ،املتغريات
  . وَتيسُّر التسهيالت يف بون ويف البلدان املضيفة احملتملة ويف مبان أخرى لألمم املتحدة،الستضافة الدورات

ة على انعقاد النفقات املترتبسد وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ دعوة األطراف لتقدمي مسامهات تساعد يف            - ١٧
للفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، والفريـق العامـل               دورات إضافية   

، مبـا يف ذلـك      املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو            
  .الدورات اليت سُتعقد يف بون

الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف           للطلب الذي قدمه     وتلبيةً  - ١٨
  ، ستوفر األمانة معلومات عن تسهيالت عقد اجللسات واملوارد املطلوبـة واملتاحـة لعمـل الفريـق                 )٥(دورته األوىل 

  .٢٠٠٩يف عام 

                                                      

)٥( FCCC/AWGLCA/2008/L.2.  
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   اجلدول الزمين لالجتماعات-  جيم

يف اجلـدول    راجها إلد ٢٠١٢ألطراف يف دورته الثالثة عشرة مواعيد الفترات الدوراتية لعام          أقر مؤمتر ا    - ١٩
  .٢٠١٢- ٢٠٠٨هيئات االتفاقية للفترة الجتماعات الزمين 

ويف ضوء املقررات واالستنتاجات اليت اعُتمدت يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثـة                 - ٢٠
 لكـي   ٢٠٠٨ بوصفه اجتماع األطراف يف برتوكول كيوتو، ُعدِّل اجلدول الزمين لعـام             ملؤمتر األطراف العامل  

وسيكون من الضروري إدخال املزيد من التعديالت عندما تتأكد مواعيـد           . إضافيتنييستوعب فترتني دوراتيتني    
  :٢٠٠٨وفيما يلي مواعيد اجلدول الزمين احلايل لعام . الفترة الدوراتية الثالثة

 أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١  :الدوراتية األوىلالفترة   •

 يونيه/ حزيران١٣- ٢  :الفترة الدوراتية الثانية  •

  مواعيدها الدقيقة  تتوقف   أيام؛ و  ٦و ٥يتوقع وجود فترة تتراوح بني        :الفترة الدوراتية الثالثة  •
  توفر التسهيالت يف البلد املضيفىلإ      

 .ديسمرب/ كانون األول١٢- ١  :الفترة الدوراتية الرابعة  •

وتفيد االستنتاجات اليت اعتمـدها     . ٢٠٠٩لعام  فترتني دوراتيتني   وقد أقر مؤمتر األطراف فعالً مواعيد         - ٢١
الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته األوىل بأنه سوف حيتاج إىل                  

وعلى أساس أنه ينبغـي     .  ال تتجاوز مدهتا الزمنية اإلمجالية مثانية أسابيع       ،٢٠٠٩ عام   عقد أربع دورات على األقل يف     
  : ميكن أن يكون على الشكل التايل٢٠٠٩التخطيط لفترتني دوراتيتني إضافيتني، فإن اجلدول الزمين لعام 

 أبريل/نيسان -  مارس/آذار  :)املقترحة(الفترة الدوراتية األوىل   •

 يونيه/ حزيران١٢- ١    :الثانيةالفترة الدوراتية   •

 أكتوبر/تشرين األول -  سبتمرب/أيلول  :)املقترحة(الفترة الدوراتية الثالثة   •

 .ديسمرب/ كانون األول١١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠من     :الفترة الدوراتية الرابعة  •

عاوين الطويل األجـل مبوجـب   وتنص االستنتاجات أيضاً على أن الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل الت    - ٢٢
، وسيستكمله يف موعد ال يتجـاوز       ٢٠٠٩ النظر يف برنامج عمله لعام       ٢٠٠٨االتفاقية سيبدأ يف دورته الثانية يف عام        

 بعد استكمال برنامج عمـل      ٢٠٠٩اجلدول الزمين لعام    يلزم تعديل   وقد  . ٢٠٠٨موعد انعقاد دورته الرابعة يف عام       
  .كوراملذالفريق العامل املخصص 

  : كما أقرها مؤمتر األطراف على الشكل التايل٢٠١٢- ٢٠١٠وتكون مواعيد الفترات الدوراتية   - ٢٣
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 يونيه/ حزيران١١مايو إىل / أيار٣١من   :٢٠١٠الفترة الدوراتية األوىل يف عام   •

 نوفمرب/ تشرين الثاين١٩- ٨  :٢٠١٠الفترة الدوراتية الثانية يف عام   •

 يونيه/ حزيران١٧- ٦  :٢٠١١ يف عام الفترة الدوراتية األوىل  •

   كـانون   ٩نـوفمرب إىل    /تـشرين الثـاين    ٢٨من    :٢٠١١الفترة الدوراتية الثانية يف عام   •
 ديسمرب/األول          

 مايو/ أيار٢٥- ١٤  :٢٠١٢الفترة الدوراتية األوىل يف عام   •

   كـانون   ٧نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٦من    :٢٠١٢الفترة الدوراتية الثانية يف عام   •
  ديسمرب/األول          

ضرورة حجز خدمات املؤمترات اليت توفرها األمم املتحدة قبل وقت كاف وضرورة مساعدة             إىل  ونظراً    - ٢٤
األطراف فيما تقوم به من ختطيط، فقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املوعدين التاليني املقتـرحني للفتـرتني         

  :ة مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته الرابعة عشرة وتوصي٢٠١٣الدوراتيتني يف عام 

 يونيه/ حزيران١٤- ٢  :٢٠١٣ الفترة الدوراتية األوىل يف عام  •

 .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢- ١١  :٢٠١٣الفترة الدوراتية الثانية يف عام   •
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  املرفق األول

  املؤقت للدورة  األعمال عناصر ميكن إدراجها يف جدول
  ر األطرافالرابعة عشرة ملؤمت

  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

  ئيس الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر؛انتخاب ر  )أ(  

  ؛اعتماد النظام الداخلي  )ب(  

  ؛إقرار جدول األعمال  )ج(  

  ؛انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )د(  

  ؛قبول املنظمات بصفة مراقب  )ه(  

  ؛رات اهليئات الفرعيةتنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دو  )و(  

  ؛موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة  )ز(  

  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  - ٣

  ؛تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  

  .تنفيذتقرير اهليئة الفرعية لل  )ب(  

  .تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  - ٤

  :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  - ٥

  ؛اآللية املالية لالتفاقية  )أ(  

  ؛البالغات الوطنية  )ب(  

  ؛ف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطرا  `١`  
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  ؛البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  `٢`  

  ؛تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(  

  ؛بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )د(  

  ؛ من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(  

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

  ؛املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  `٢`  

  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )و(  

  .)١( من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرة   - ٦

  :دارية واملالية واملؤسسيةاملسائل اإل  - ٧

  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦فترة السنتني لالبيانات املالية املراجعة   )أ(  

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني أداء امليزانية ل  )ب(  

  .اجلزء الرفيع املستوى  - ٨

  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - ٩

  .مسائل أخرى  - ١٠

  :اختتام الدورة  - ١١

  ؛عن دورته الرابعة عشرةاف األطرمؤمتر اعتماد تقرير   )أ(  

  .الدورةاختتام   )ب(    

                                                      

لتقدم مبقترحات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية  إىل اه الثالثة عشرة املدير التنفيذيدعا مؤمتر األطراف يف دورت )١(
 . من هذه الوثيقة٦وملزيد من املعلومات، انظر الفقرة ). ٢٣، الفقرة FCCC/CP/2007/6(للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين 
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  املرفق الثاين

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

  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

  ؛إقرار جدول األعمال  )أ(  

  ؛ب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتبانتخا  )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

  ؛ية والتكنولوجيةتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلم  )أ(    

  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(    

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

  .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - ٥

  .املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  - ٦

  .جلنة االمتثالتقرير   - ٧

  .جملس صندوق التكيف  - ٨

  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  - ٩

  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  - ١٠

  .ستعراضاإلبالغ واال: التفاقيةلالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول   - ١١

  . منه٩االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة   - ١٢
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  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - ١٣

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   - ١٤

  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة   - ١٥

  :ة واملؤسسيةاملسائل اإلدارية واملالي  - ١٦

  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦فترة السنتني البيانات املالية املراجعة ل  )أ(  

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني أداء امليزانية ل  )ب(  

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف                - ١٧
  .بروتوكول كيوتو

  .اجلزء الرفيع املستوى  - ١٨

  .ت املنظمات املشاركة بصفة مراقببيانا  - ١٩

  .مسائل أخرى  - ٢٠

  :اختتام الدورة  - ٢١

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

  .اختتام الدورة  )ب(  
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  املرفق الثالث

  طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوبرنامج عمل ممكن للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األ
  االثنني

 ديسمرب/ كانون األول١

  الثالثاء
 ديسمرب/ كانون األول٢

  األربعاء
 ديسمرب/  كانون األول٣

  اخلميس
 ديسمرب/ كانون األول٤

  اجلمعة
 ديسمرب/ كانون األول٥

  السبت
 ديسمرب/ كانون األول٦

  
ؤمتر افتتاح الدورة الرابعة عشرة مل

 األطراف

افتتاح الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف 
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

  بروتوكول كيوتو

افتتاح الدورة التاسعة والعشرين 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

  والتكنولوجية

والعشرين للهيئة التاسعة والدورة 
 الفرعية للتنفيذ

ريق العامل للفافتتاح الدورة الرابعة 
املخصص للنظر يف العمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 )املستأنفة(افتتاح الدورة السادسة 
للفريق العامل املخصص للنظر يف 
االلتزامات اإلضافية لألطراف 

املدرجة يف املرفق األول مبوجب 
  بروتوكول كيوتو

التاسعة للدورة عامة جلسة 
والعشرين للهيئة الفرعية 

 علمية والتكنولوجيةللمشورة ال

جلسة العامة للدورة التاسعة 
والعشرين للهيئة الفرعية 

  للتنفيذ

جلسة عامة للدورة الرابعة 
للفريق العامل املخصص للنظر 

يف العمل التعاوين الطويل األجل 
  مبوجب االتفاقية

جلسة عامة للفريق العامل 
املخصص للنظر يف االلتزامات 
اإلضافية لألطراف املدرجة يف 
املرفق األول مبوجب بروتوكول 

 كيوتو

جلسة عامة للدورة الرابعة ملؤمتر 
األطراف العامل بوصفه اجتماع 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

  

 

 

 

 

 

 

  
  

  :جلسات غري رمسية
ر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه الدورة الرابعة عشرة ملؤمت

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو والدورة التاسعة والعشرون للهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة التاسعة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ  

التعاوين الطويـل األجـل     للفريق العامل املخصص للنظر يف العمل       والدورة الرابعة   
  مبوجب االتفاقية، والدورة السادسة للفريق العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـات            

 اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        
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  )تابع(املرفق الثالث 

  
  :جلسات غري رمسية

الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر 
  األطراف

الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف 
األطراف العامل بوصفه اجتماع 

  يف بروتوكول كيوتو
الدورة التاسعة والعشرون للهيئة 

الفرعية للمشورة العلمية 
  والتكنولوجية

الدورة التاسعة والعشرون للهيئة 
  الفرعية للتنفيذ

للفريق العامل الدورة الرابعة 
املخصص للنظر يف العمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية
مل الدورة السادسة للفريق العا

املخصص للنظر يف االلتزامات 
  اإلضافية

لألطراف املدرجة يف املرفق األول 
 مبوجب بروتوكول كيوتو

اختتام الدورة التاسعة 
والعشرين للهيئة الفرعية 

 للمشورة العلمية والتكنولوجية
اختتام الدورة التاسعة 

والعشرين للهيئة الفرعية 
  للتنفيذ

للفريق اختتام الدورة الرابعة 
 املخصص للنظر يف العمل العامل

التعاوين الطويل األجل مبوجب 
  االتفاقية

اختتام الدورة السادسة للفريق 
العامل املخصص للنظر يف 

االلتزامات اإلضافية لألطراف 
املدرجة يف املرفق األول مبوجب 

 بروتوكول كيوتو

  حفل االفتتاح
  

 البيانات الوطنية

 

 البيانات الوطنية

   :اختتام الدورة

  عة عشرة ملؤمتر األطرافالراب

اختتام الدورة الرابعة ملؤمتر 
األطراف العامل بوصفه اجتماع 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

 

 - - - - - 

 الثننيا
 ديسمرب/ كانون األول٨

 الثالثاء
 ديسمرب/ كانون األول٩

 األربعاء
 ديسمرب/ كانون األول١٠

 اخلميس
 ديسمرب/ كانون األول١١

  اجلمعة
 ديسمرب/ كانون األول١٢

 

اجلزء الرفيع املستوى للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر 
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطراف


