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  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة اخلامسة
   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

  
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

 املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  مذكرة من األمني التنفيذي

   جدول األعمال املؤقت- أوالً 
  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
   املكتب؛ يف ليحلوا حمل أعضاءانتخاب أعضاء  )ب(
  نظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛ت  )ج(
  .املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  - ٣
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(
  .نفيذتقرير اهليئة الفرعية للت  )ب(
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  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  -٤

  .النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  - ٥

  .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - ٦

  . بالتنفيذ املشتركاملسائل املتعلقة  - ٧

  .تقرير جلنة االمتثال  - ٨

  :صندوق التكيُّف  - ٩
  تقرير جملس صندوق التكيُّف؛  )أ(
  .استعراض صندوق التكيُّف  )ب(

  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما خيص اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  - ١٠

  :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى يف بروتوكول كيوتو  - ١١
   مبوجب بروتوكول كيوتو؛تقرير مدير سجل املعامالت الدويل  )أ(
: البالغات الوطنية املقدمـة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة                 )ب(

  واالستعراض؛  اإلبالغ
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب                 )ج(

  بروتوكول كيوتو؛
  القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو؛بناء   )د(
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ه(
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة   )و(

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ١٢
  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(
  .٢٠١١- ٢٠١٠ لفترة السنتني ربناجميةالامليزانية   )ب(

  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  -١٣

  .اجلزء الرفيع املستوى  - ١٤

  .بيانات املنظمات املشارِكة بصفة مراقب  - ١٥
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  .مسائل أخرى  - ١٦

  :اختتام الدورة  - ١٧
قرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن           اعتماد ت   )أ(

  دورته اخلامسة؛
  . الدورةإغالق  )ب(

  )١(استعراض عام:  التنظيم املقتَرح ألعمال الدورات- ثانياً 

 ٧سيقام حفل ترحييب مبناسبة افتتاح مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف كوبنهاغن صباح يوم االثـنني                    - ١
  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

. وسيقوم رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة بافتتـاح الـدورة اخلامـسة عـشرة للمـؤمتر                   - ٢
 من جدول األعمال املؤقت، فضالً عن بعض املسائل اإلجرائية الواردة يف إطار             ١مؤمتر األطراف البند      وسيتناول

. وتنظـيم األعمـال   خلامسة عشرة للمؤمتر وإقرار جدول األعمـال يف ذلك انتخاب رئيس الدورة ا    ، مبا ٢البند  
بنـود  بعض  وسيحيل مؤمتر األطراف    . باسم اجملموعات سُتلقى   البيانات اليت    باستثناءُيتوقَّع اإلدالء ببيانات،      وال

  .مث سُترفع اجللسة االفتتاحية. جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني حسب االقتضاء

ذلك الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو             وسُتفتتح بعد     - ٣
 من جدول أعماله املؤقت،     ١اجتماع األطراف البند    /وسيتناول مؤمتر األطراف  ). اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (

وال ُيتوقع .  األعمال وتنظيم األعمالفضالً عن بعض املسائل اإلجرائية الواردة يف إطار البند، مبا يف ذلك إقرار جدول
  بعـض  اجتماع األطراف /وسيحيل مؤمتر األطراف  . باسم اجملموعات سُتلقى   البيانات اليت    باستثناءاإلدالء ببيانات،   

  .مث سُترفع اجللسة االفتتاحية. بنود جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني حسب االقتضاء

 مع الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة بالتالزمجهزة الفرعية وتقرر تنظيم الدورات التالية لأل  - ٤
  :اجتماع األطراف/اخلامسة ملؤمتر األطراف

  الدورة احلادية والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ؛  )أ(
  ؛ية للمشورة العلمية والتكنولوجيةالدورة احلادية والثالثون للهيئة الفرع  )ب(

                                                      

اجتماع   نظراً ألن الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه )١(
األطراف يف بروتوكول كيوتو سُتعقدان خالل الفترة الدوراتية ذاهتا، فإن نص هذا االستعراض العـام يتنـاول كـال                   

 ويرد نص هذا االستعراض العام أيضاً يف شروح جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر               .االجتماعني
وقد تتاح تفاصيل أخرى على املوقع      . ، حىت يسهل على األطراف واملراقبني الرجوع إليه       (FCCC/CP/2009/1)األطراف  

 .الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
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ريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق          الدورة العاشرة للف    )ج(
  ؛)الفريق العامل املعين بااللتزامات اإلضافية(األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

الدورة الثامنة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة               )د(
  ). بالعمل التعاوينالفريق العامل املعين(

وخباصة  جداً،   ت سيكون حمدوداً  الجتماعاالوقت املتاح ل  الفترة الدوراتية فإن    أثناء   هيئات   الجتماع ست ونظراً    -٥
، ميكن لألشـخاص املكلفـني بالرئاسـة،         إىل أقصى حد   للمفاوضاتاملتاح  وقت  لزيادة ال و. أفرقة االتصال الجتماعات  

املشاورات  وستستند هذه املقترحات إىل   . العملبلتعجيل  وهنجاً ل الوقت  لتوفري  ا تدابري   بالتشاور مع األطراف، أن يقترحو    
  .سابقةأو استنتاجات /وإىل ما يقدَّم أثناء اجللسات العامة من عروض وبيانات ذات صلة، مع مراعاة أي مفاوضات و

ررة للهيئتني الفرعيتني وللفريقني    وستقدَّم يف إضافة إىل هذه الوثيقة معلومات إضافية بشأن الترتيبات املق            - ٦
  .العاملني املخصصني، بعد التشاور مع املكتب

اجتماع األطراف يف جلستني عامتني أثناء األسبوع       /وسيجتمع كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف        - ٧
  . إىل اهليئتني الفرعيتنيوغري احملالةاألول لتناول البنود املدرجة يف جدويل أعماهلما 

وسيحـضر  . ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ إىل   ١٦عقد اجلزء الرفيع املستوى يف الفترة من        وسُي  - ٨
اجتماع األطراف الوزراء وغريهم من رؤساء الوفـود،        / بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     ةاجللسات املشترك 

 جلسة مشتركة بـني مـؤمتر     واستناداً إىل جتربة الدورات السابقة، من املقرر عقد       . الذين سيدلون ببيانات وطنية   
اجتماع األطراف لالستماع إىل البيانات اليت سُتديل هبا املنظمات املـشارِكة بـصفة             /األطراف ومؤمتر األطراف  

 كـانون   ١٨اجتماع األطراف يوم اجلمعة     /وسُتعقد جلستان منفصلتان ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف      . مراقب
  .نتاجات املنبثقة عن دورتيهما احلاليتنيديسمرب العتماد املقررات واالست/األول

ُحدِّد موعد انتـهاء مجيـع      ،  )٢(الثالثنيالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا         مع ا  ومتشياً  - ٩
للتحـضري لالجتماعـات   ملنح األطراف واجملموعات اإلقليمية وقتاً كافياً وخاصة ، اجللسات يف الساعة السادسة مساءً   

  . حسب كل حالة على حدة ثالث ساعاتملدة ساعتني إىلاجللسات مواصلة  ية، ولكن ميكن يف ظروف استثنائيةيومال

   شروح جدول األعمال املؤقت- ثالثاً 
   افتتاح الدورة- ١

اجتماع األطراف رئيسة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف،        / اخلامسة ملؤمتر األطراف   الدورةستفتتح    - ١٠
ين هيدغارد، وزيرة املناخ والطاقة يف الدامنرك، وستتوىل أيـضاً رئاسـة الـدورة اخلامـسة ملـؤمتر                  السيدة كو 
خرى السيدة هيدغارد، وفقاً لقاعدة     األدول  الوقد رشحت جمموعة أوروبا الغربية و     . اجتماع األطراف /األطراف

  .تناوب الرئاسة بني اجملموعات اإلقليمية

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2009/8 ١١٥، الفقرة. 
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   املسائل التنظيمية- ٢

  جدول األعمالإقرار   )أ(

اجتماع األطـراف، جـدول     /أعدَّت األمانة، باالتفاق مع رئيس الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف        : اخللفية  - ١١
اجتماع األطراف، واضعة يف اعتبارها اآلراء اليت أعربت عنـها          /األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف     

  .عية للتنفيذ وبعد التشاور مع املكتباألطراف يف أثناء الدورة الثالثني للهيئة الفر
  .اجتماع األطراف إىل إقرار جدول األعمال املؤقت/سُيدعى مؤمتر األطراف: اإلجراء  - ١٢

FCCC/KP/CMP/2009/1    مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب  )ب(  

عندما يعمل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا         : "وكول كيوتو على ما يلي    ينص بروت : اخللفية  - ١٣
 عضو من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاً يف االتفاقية ولكن ال يكون يف الوقت ذاته ُيستبدل بأيالربوتوكول،  

  ).١٣ من املادة ٣الفقرة " (ينها إضايف تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بطرفاً يف هذا الربوتوكول عضٌو

 طرفاً يف بروتوكول كيوتو لزم إجـراء مـشاورات          توإذا مثَّل أي عضو من أعضاء املكتب دولة ليس          - ١٤
 ٧- م أ/٣٦واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقرر . مرشح ميثل طرفاً يف الربوتوكول ليحل حمل هذا العضو  لتعيني

الوظائف اليت يتم شغلها باالنتخاب يف أي هيئة منشأة مبقتـضى االتفاقيـة             والنظر جبدية يف تسمية نساء لشغل       
  .بروتوكول كيوتو  أو

اجتماع األطراف، حسب االقتضاء، إىل انتخاب أعضاء إضـافيني يف          /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  - ١٥
  .املكتب ليحلوا حمل أي أعضاء ميثلون دوالً ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو

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

 على تنظيم أعمال الدورة، مبا يف ذلـك اجلـدول           املوافقةاجتماع األطراف إىل    /سُيدعى مؤمتر األطراف    - ١٦
  ). أعاله٩- ١انظر الفقرات (الزمين املقترح للجلسات 

FCCC/KP/CMP/2009/1 
 Add.1و

  ذكرة من األمني التنفيذيم. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/SBSTA/2009/4  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/SBI/2009/9  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/KP/AWG/2009/X  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
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  قة على التقرير املتعلق بوثائق التفويضاملواف  )د(  

سينظر املكتب يف وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف االتفاقية وسُيقدم تقريره عن وثـائق               : اخللفية  - ١٧
وفيما يتعلق باعتماد أي تعديل على الربوتوكـول،        . )٣(اجتماع األطراف العتماده  /التفويض إىل مؤمتر األطراف   

وينبغي لألطراف أن تالحظ أيضاً . صحيحةاعتماده سوى األطراف اليت لديها وثائق تفويض جيوز أن تشارك يف  ال
 من الربوتوكول ال ُيعتمد أي تعديل على املرفق باء للربوتوكول إال مبوافقة خطية ٢١ من املادة  ٧أنه وفقاً للفقرة    
 بأن تودع لدى األمانـة، قبـل اعتمـاد          ج يف املرفق باء   وُتذكَّر األطراف الراغبة يف أن ُتدرَ     . من الطرف املعين  

احلكومة رئيس  تعديل على املرفق باء، وثيقة تقدم أدلة على هذه املوافقة اخلطية الصادرة عن رئيس الدولة أو                   أي
أو عن وزير اخلارجية واملوقَّعة منه أو املوقَّعة من أي مسؤول آخر لديه تفويض كامـل هلـذا الغـرض صـادر                     

اجتماع األطراف من األمانـة معلومـات       /وسيتلقى مؤمتر األطراف  . ة اآلنفة الذكر  إحدى السلطات املؤهل    عن
 من الربوتوكول قبل اعتماد أي تعـديل        ٢١ من املادة    ٧املوافقات اخلطية املقدَّمة من األطراف عمالً بالفقرة          عن

  .على املرفق باء

ى التقرير املتعلق بوثائق تفويض ممثلي      اجتماع األطراف إىل املوافقة عل    /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  - ١٨
وجيوز للممثلني أن يشاركوا بـصفة      . اجتماع األطراف / الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف    الذين حيضرون األطراف  

  . هذا اإلجراءبانتظار مؤقتة 

   تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما- ٣

  لمشورة العلمية والتكنولوجيةتقرير اهليئة الفرعية ل  )أ(  

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقريري اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة            /سُيدعى مؤمتر األطراف    - ١٩
سا اهليئـتني   والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورتيهما الثالثني وبالتقريرين الشفويني اللذين يقدمهما رئي           

  .الفرعيتني عن دورتيهما احلادية والثالثني

FCCC/SBSTA/2009/3 

Add.1و 

 دورهتا الثالثني،  أعمالتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBI/2009/8 

Add.1و 
 دورهتا الثالثني، املعقودة يف بـون يف         أعمال ة للتنفيذ عن  تقرير اهليئة الفرعي   

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١الفترة من 

                                                      

 على أن تكون وثائق التفويض اليت تقدمها األطراف يف بروتوكول كيوتو صاحلة ١- م أإ/٣٦ينص املقرر  )٣(
اجتماع األطراف، وعلى أن يقدم مكتب مؤمتر األطـراف إىل          /ملشاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       

 .األطراف تقريراً واحداً عن وثائق التفويض للموافقة عليه، وفقاً لإلجراءات املتبعةاجتماع /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف
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االلتزامـات اإلضـافية   بتقرير الفريق العامل املُخصص املعـين     - ٤
  لألطراف املُدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

، بأن إحدى مهامه )٤(ت اإلضافية، يف دورته السادسة املستأَنفةذكَّر الفريق العامل املعين بااللتزاما: اخللفية  - ٢٠
اجتماع األطراف نتائج أعماله بشأن النظـر يف التزامـات          / ستتمثل يف أن حييل إىل مؤمتر األطراف       ٢٠٠٩لعام  

ـ    ٣ من املادة    ٩الفترات الالحقة، عمالً بالفقرة     يف  األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        ول  مـن بروتوك
  . اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة العتمادها/ينظر فيها مؤمتر األطرافلكيوتو، 

، كما عقد اجتماعاً واحداً غـري       ٢٠٠٩واجتمع الفريق العامل املعين بااللتزامات اإلضافية مخس مرات يف عام             -٢١
  .)٥(اجتماع األطراف العتمادها/ؤمتر األطرافوسُيقدم الفريق العامل املعين بااللتزامات اإلضافية نتائج أعماله إىل م. رمسي

ـ            /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  - ٢٢  يناجتماع األطراف إىل النظر يف نتائج أعمال الفريـق العامـل املع
  . أعاله العتمادها٢١بااللتزامات اإلضافية املشار إليها يف الفقرة 

FCCC/KP/AWG/2009/5         بااللتزامات اإلضافية لألطراف املُدرجة    تقرير الفريق العامل املُخصص املعين
دورته السابعة، املعقودة أعمال يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن 

   ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩يف بون يف الفترة من 
FCCC/KP/AWG/2009/9          جة تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املُدر

 دورته الثامنة، املعقودة     أعمال يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن      
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١يف بون يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2009/X           تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املُدرجة
ورته التاسعة، املعقـودة يف     يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن د       

، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩سبتمرب إىل / أيلول٢٨بانكوك يف الفترة من    
   ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢ويف برشلونة يف الفترة من 

   النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو- ٥

جيوز ألي طرف اقتراح تعديالت  ":ما يلي من بروتوكول كيوتو على ٢٠ املادة  من١تنص الفقرة : اخللفية  - ٢٣
ُتعتمد التعديالت على هذا الربوتوكول يف دورة : " على ما يلي٢٠ من املادة ٢وتنص الفقرة ". على هذا الربوتوكول

 نص أي تعديل مقتـرح      وترسل األمانة . عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول         
أيـضاً  ترسل األمانة   و. ده فيه بستة أشهر على األقل     على هذا الربوتوكول إىل األطراف قبل االجتماع املقترح اعتما        

  ". عليها، وإىل الوديع للعلمواملوقعني االتفاقية ديالت مقترحة إىل األطراف يفتعنص أي 

                                                      

)٤( FCCC/KP/AWG/2008/8 ٤٥، الفقرة. 

سُتقدَّم يف إضافة هلذه الوثيقة معلومات أخرى عن أعمال الفريق العامل املعين بااللتزامات اإلضـافية                )٥(
 .اع األطراف، حسب االقتضاءاجتم/وآثارها بالنسبة للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف
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 يقدم اقتراحـات    جيوز ألي طرف أن   "ما يلي   على   من بروتوكول كيوتو     ٢١ من املادة    ٢وتنص الفقرة     - ٢٤
 علـى   ٢١ من املـادة     ٣وتنص الفقرة   ". مبرفق هلذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هذا الربوتوكول        

هذا الربوتوكـول يف دورة عاديـة ملـؤمتر          هذا الربوتوكول والتعديالت على مرفقات       مرفقاتعتمد  ُت: "يلي  ما
وترسل األمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل على . جتماع األطراف يف هذا الربوتوكولاألطراف العامل بوصفه ا

نص أي مرفق   أيضاً  ترسل األمانة   و. ده فيه بستة أشهر على األقل     مرفق إىل األطراف قبل االجتماع املقترح اعتما      
  ".الوديع للعلم عليها، وإىل واملوقعنيمقترح أو تعديل مقترح على مرفق إىل األطراف يف االتفاقية 

 مقترحـاً   ١٢،  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ أعاله، قدمت األطراف إىل األمانة، حىت        املذكورةووفقاً لألحكام     -٢٥
وأُرسل نص كل تعديل مقترح إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو وإىل األطراف يف االتفاقيـة               . لتعديل بروتوكول كيوتو  

رسلت إىل حلقات الوصل الوطنية املعنية بتغري املناخ والبعثات الدائمة لـدى            واملوقعني عليها عن طريق مذكرات شفوية أُ      
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥إىل الوديع للعلم يف أيضاً أُرسلت النصوص و. ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧ول لاألمم املتحدة حب

أدناه وإىل اختاذ أي    اجتماع األطراف إىل النظر يف املقترحات املدرجة        / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٢٦
  .إجراء يراه ضرورياً

FCCC/KP/CMP/2009/2 

 
اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية واملفوضية األوروبية باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا     

  مذكرة من األمانة. األعضاء لتعديل بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/3 

 
 كيوتو املتعلقة حبصانات األفراد العاملني اقتراح مقدم من توفالو لتعديل أحكام بروتوكول

  من األمانة  مذكرة. يف اهليئات املنشاة مبوجب الربوتوكول

FCCC/KP/CMP/2009/4 مذكرة من األمانة  .اقتراح مقدم من توفالو إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  
FCCC/KP/CMP/2009/5 مذكرة من األمانة. وكول كيوتواقتراح مقدم من الفلبني إلدخال تعديالت على بروت  
FCCC/KP/CMP/2009/6 مذكرة من األمانة. اقتراح مقدم من نيوزيلندا لتعديل بروتوكول كيوتو  
FCCC/KP/CMP/2009/7  اقتراح لتعديل بروتوكول كيوتو مقدم من إندونيسيا وأوغندا وباكستان والربازيل وبنن وبوركينا

يا املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب أفريقيـا        فاسو وتوغو واجلزائر ومجهورية ترتان    
والرأس األخضر ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسري النكا والسلفادور والـسنغال وسـوازيلند            
وسرياليون وسيشيل والصني وغامبيا وغانا والكامريون والكونغو وكينيا وليبرييا ومايل وماليزيا           

  مذكرة من األمانة .  وموزامبيق ونيجرييا واهلندسواملغرب ومالوي ومنغوليا وموريشيو
FCCC/KP/CMP/2009/8 مذكرة من األمانة . اقتراح مقدم من كولومبيا إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو 
FCCC/KP/CMP/2009/9 مذكرة من األمانة . اقتراح مقدم من بيالروس إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو 
FCCC/KP/CMP/2009/10 مذكرة من األمانة. اقتراح مقدم من أستراليا إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  
FCCC/KP/CMP/2009/11 مذكرة من األمانة. اقتراح مقدم من اليابان لتعديل بروتوكول كيوتو  
FCCC/KP/CMP/2009/12             ويـال  اقتراح مقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميات باسم بـاراغواي ومجهوريـة فرت

  مذكرة من األمانة . تعديل بروتوكول كيوتولالبوليفارية وماليزيا 
FCCC/KP/CMP/2009/13 مذكرة من األمانة . اقتراح مقدم من بابوا اغينيا اجلديدة إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو 
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   املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة- ٦

، يقدم اجمللس التنفيذي آلليـة      )٦(يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة      وفقاً لألحكام الواردة     :اخللفية  - ٢٧
ويقـوم مـؤمتر   . اجتماع األطـراف /التنمية النظيفة تقريراً عن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف  

نوية وتقـدمي   اجتماع األطراف، لدى ممارسته سلطته على آلية التنمية النظيفة، باستعراض التقارير الس           /األطراف
  .اإلرشادات واختاذ القرارات، حسب االقتضاء

اجتماع األطراف معلومات عـن     /جمللس التنفيذي إىل مؤمتر األطراف    املقدم من ا  ويورد التقرير اخلامس      - ٢٨
من عمله  السنة الثامنة أثناءالتقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة نتيجة لإلجراءات اليت اختذها اجمللس التنفيذي 

 ذلك، يتضمن التقرير إىل وإضافة .)٧()٢٠٠٩أكتوبر /ولاأل تشرين ١٦ إىل ٢٠٠٨أكتوبر /ولاأل تشرين ٢٥من (
اجتماع األطراف بأن يتخذ قرارات معينة يف دورته اخلامـسة، مـن بينـها      /عدداً من التوصيات ملؤمتر األطراف    

  . الرابعةطراف يف دورته األاجتماع/توصيات أعدت استجابة لطلبات من مؤمتر األطراف

وسيقدم رئيس اجمللس التنفيذي أيضاً تقريراً شفوياً، يسلط فيه الضوء على ما واجهته آلية التنمية النظيفة               - ٢٩
من حتديات وما حققته من منجزات يف السنة الثامنة من عملها وأثناء الفترة غري املشمولة بتقرير اجمللس التنفيذي                  

  .ع األطراف، كما يسلط فيه الضوء على التحديات املقبلةاجتما/إىل مؤمتر األطراف

اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقرير اجمللس التنفيذي املـذكور          / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٣٠
اجتماع األطراف أيضاً إىل إنشاء فريق      /وسُيدعى مؤمتر األطراف  . أدناه وبالتقرير الشفوي لرئيس اجمللس التنفيذي     

  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/صال للنظر يف هذا البند والتوصية مبشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطرافات

 إىل إجراء مشاورات بشأن ترشـيح  ةالرئيسدعوة اجتماع األطراف أيضاً يف     /وقد يرغب مؤمتر األطراف     - ٣١
  .اب هؤالء األعضاء واألعضاء املناوبني حسب االقتضاء، وإىل انتخ،اجمللس التنفيذيوأعضاء مناوبني يف أعضاء 

FCCC/KP/CMP/2009/16    جمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة إىل مـؤمتر      املقدم من ا   التقرير السنوي
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

   املسائل املتصلة بالتنفيذ املشترك- ٧

، جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ       ١- م أإ /١٠جتماع األطراف، يف مقرره     ا/ أنشأ مؤمتر األطراف   :اخللفية  - ٣٢
، تشرف جلنـة    )املشار إليه فيما يلي باملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك        (١- م أإ /٩ووفقاً ملرفق املقرر    . املشترك

مـشاريع  اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف مجلة أمور، على التحقق من وحدات خفض االنبعاثات الناشئة عن                

                                                      

 .٥- ٢، املرفق، الفقرات ١- م أإ/٣املقرر  )٦(

اجتماع األطراف يف دورتيه الثانية والثالثة، يتناول التقرير املقدم إليه من           /وفقاً لطليب مؤمتر األطراف    )٧(
لس التنفيذي الـذي    اجتماع األطراف إىل اجتماع اجمل    /اجمللس التنفيذي الفترة املمتدة من الدورة السابقة ملؤمتر األطراف        

، ٢- م أإ /١املقرر  (اجتماع األطراف   /يعقد مباشرة قبل االجتماع الذي يعقده اجمللس بالتالزم مع دورة مؤمتر األطراف           
 ). ٧، الفقرة ٣- م أإ/٢، واملقرر ١١الفقرة 
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 من املبـادئ التوجيهيـة للتنفيـذ املـشترك         ٤٥- ٣٠التنفيذ املشترك املُنفَّذة يف إطار اإلجراء املبّين يف الفقرات          
  ).إليه فيما يلي بإجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك  ُيشار(

فيذ املشترك تقـارير   من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، تقدم جلنة اإلشراف على التن      ٣ووفقاً للفقرة     - ٣٣
اجتماع األطراف، لدى /وملؤمتر األطراف. اجتماع األطراف/عن أنشطتها إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف

ممارسة سلطته على إجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك، أن يستعرض هذه التقارير السنوية ويقدم توجيهات ويتخذ 
  .قرارات، حسب االقتضاء

اجتمـاع  /تقرير السنوي الرابع املقدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل مـؤمتر األطـراف              ويورد ال   - ٣٤
األطراف معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ إجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك الناجم عما اختذته جلنة اإلشراف مـن         

 .)٨()٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣٠ إىل   ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ١٣ ( من إجراءات أثناء السنة الرابعة من عملها     
كفـاءة  الببطريقة تتـسم    ، وخباصة التدابري املتخذة لضمان عمل جلنة اإلشراف         احلوكمةالتقرير مسائل     ويتناول

فعالية من حيث التكلفة والشفافية، ويتضمن االحتياجات من املوارد واملوارد الفعلية املتاحة لعمل جلنة اإلشراف الو
توصـيات مبقـررات ليعتمـدها مـؤمتر      أيـضاً   ويتضمن التقريـر    . ٢٠١١- ٢٠١٠رة السنتني املقبلة    خالل فت 
  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/األطراف

ضوء علـى مهـام جلنـة       وسيقدم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تقريراً شفوياً يسلِّط فيه ال             - ٣٥
  .اإلشراف ومنجزاهتا خالل السنة املاضية والتحديات املقبلة

اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بالعمل املنجـز بـشأن التنفيـذ            / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٣٦
. يس جلنة اإلشرافاملشترك، مبا يف ذلك التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك والتقرير الشفوي لرئ

اجتماع األطراف إىل إنشاء فريق اتصال للنظر يف هذا البند والتوصية مبشاريع مقررات             /وسُيدعى مؤمتر األطراف  
  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف

ـ      اجتماع األطراف أيضاً يف دعوة الرئيسة إىل إ       /وقد يرغب مؤمتر األطراف     -٣٧ اء ضجراء مشاورات بشأن ترشـيح أع
  .وأعضاء مناوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، حسب االقتضاء، وإىل انتخاب هؤالء األعضاء واألعضاء املناوبني

FCCC/KP/CMP/2009/18       جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك إىل مـؤمتر         املقدم من   التقرير السنوي
 اع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطراف العامل بوصفه اجتم

  

                                                      

لـك  اجتماع األطراف مل يطلب إليها ذ     /قررت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، رغم أن مؤمتر األطراف          )٨(
 ويتناول التقرير املقدم من جلنة ؛صراحةً، أن تتبع ترتيباً يف اإلبالغ مماثالً للترتيب املعمول به يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

ع اجتماع األطراف إىل اجتما/اجتماع األطراف اآلن الفترة املمتدة من الدورة السابقة ملؤمتر األطراف/اإلشراف إىل مؤمتر األطراف
 . اجتماع األطراف/جلنة اإلشراف الذي ُيعقد مباشرة قبل االجتماع املعقود بالتالزم مع دورة مؤمتر األطراف
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   تقرير جلنة االمتثال- ٨

، تقدم جلنة االمتثال بكامل هيئتها      ١- م أإ /٢٧من الفرع الثالث من مرفق املقرر       ) أ(٢ وفقاً للفقرة    :اخللفية  - ٣٨
 املقدم من   ويورد التقرير السنوي الرابع   . اجتماع األطراف /تقريراً إىل كل دورة من الدورات العادية مؤمتر األطراف        

السنة الرابعة من عملها،    أثناء  اجتماع األطراف معلومات عن أنشطة جلنة االمتثال        /جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف    
  .٢٠٠٩] أكتوبر/ تشرين األول١٤[ إىل ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١١وهي الفترة املمتدة من 

. لنظر يف تقرير جلنة االمتثال املـذكور أدنـاه        اجتماع األطراف إىل ا   / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٣٩
اجتماع األطراف يف دعوة األطراف إىل تقدمي مسامهات إىل الـصندوق االسـتئماين             /يرغب مؤمتر األطراف    وقد

  . لدعم عمل جلنة االمتثال٢٠١١- ٢٠١٠لألنشطة التكميلية لفترة السنتني 

رئيسة إىل إجراء مشاورات بشأن ترشيح أعضاء       اجتماع األطراف يف دعوة ال    /وقد يرغب مؤمتر األطراف     - ٤٠
  .وأعضاء مناوبني يف جلنة االمتثال، حسب االقتضاء، وإىل انتخاب هؤالء األعضاء واألعضاء املناوبني

FCCC/KP/CMP/2009/17                التقرير السنوي املقدم من جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه
 واجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت

   صندوق التكيف- ٩

  تقرير جملس صندوق التكيف  )أ(  

 عن اً أن يقدم جملس صندوق التكيف تقرير)٩(اجتماع األطراف يف دورته الثالثة/ قرر مؤمتر األطراف:اخللفية  - ٤١
اجتمـاع األطـراف،    /وطلب مؤمتر األطراف  . اجتماع األطراف /أنشطته يف كل دورة من دورات مؤمتر األطراف       

األنـشطة أو    وأيبدأ يف جتهيز مقترحات لتمويـل املـشاريع          ، إىل جملس صندوق التكيف أن     )١٠(ةشردورته العا   يف
. اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/، وأن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطرافاالنطباقالربامج، حسب 

ن يقدم، يف الدورة نفسها، تقريراً عـن        اجتماع األطراف أيضاً إىل جملس صندوق التكيف أ       /وطلب مؤمتر األطراف  
  .٣- م أإ/١ من املقرر ٣٠التعجيل، على سبيل األولوية، يف وضع واعتماد وتنفيذ املعايري املشار إليها يف الفقرة 

اجتماع األطراف إىل النظر يف تقرير جملس صندوق التكيف املـذكور           / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٤٢
  .يات جملس صندوق التكيف أو اإلحاطة علماً هباأدناه وإىل اعتماد توص

اجتماع األطراف أيضاً يف دعوة الرئيسة إىل إجراء مشاورات بشأن ترشيح أعضاء         /وقد يرغب مؤمتر األطراف     - ٤٣
  .وأعضاء مناوبني يف جملس صندوق التكيف، حسب االقتضاء، وإىل انتخاب هؤالء األعضاء واألعضاء املناوبني

FCCC/KP/CMP/2009/14    مذكرة من رئيس جملس صندوق التكيف . تقرير جملس صندوق التكيف 

                                                      

 . ٣-م أإ/١املقرر  )٩(

 . ٤-م أإ/١املقرر  )١٠(
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  استعراض صندوق التكيف  )ب(

اجتماع األطراف يف دورته الثالثة أن جيري، يف دورته السادسة، استعراضاً           / قرر مؤمتر األطراف   :اخللفية  - ٤٤
، مبا يف ذلك الترتيبات     ٣- أإم  /١ر   من املقر  ٣٤- ٣٢جلميع املسائل املتعلقة بصندوق التكيف يف سياق الفقرات         

، واعتماد مقرر ا ومالءمتهالترتيبات من ذلك املقرر، بغية ضمان فعالية ٢٣ و١٩املؤسسية املشار إليها يف الفقرتني 
  . مناسب بشأن نتائج ذلك االستعراض

ض صـندوق التكيـف   وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني، مبشروع مقرر يتعلق ببـدء اسـتعرا           -٤٥
  .(FCCC/SBI/2009/8/Add.1)اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة /دورهتا احلادية والثالثني ليعتمده مؤمتر األطراف يف

اجتماع األطراف إىل اعتماد مشروع املقرر املوصى بـه املـذكور يف            / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٤٦
  . أعاله٤٥  الفقرة

   فيما خيص اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال تعديل بروتوكول كيوتو- ١٠

، على مواصلة مناقشة هذه املسألة يف دورهتا الثانية         )١١(اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني      : اخللفية  - ٤٧
دول أعمـال    ج يفوأدرج هذا البند أيضاً     . والثالثني، وعلى إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة          

اجتمـاع  /جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف    يف  وأدرج البند   . اجتماع األطراف منذ دورته األوىل    /مؤمتر األطراف 
  .ق من مشروع النظام الداخلي موضع التطبي١٦وللمادة ) ج(١٠األطراف يف دورته اخلامسة وفقاً للمادة 

  .  يف تأجيل النظر يف هذا البند إىل دورته السادسةاجتماع األطراف/ قد يرغب مؤمتر األطراف:اإلجراء  - ٤٨

   استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى يف بروتوكول كيوتو- ١١

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )أ(  

حلادية والثالثني  لتنفيذ يف دورهتا ا   ل انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعية          :اخللفية  - ٤٩
(FCCC/SBI/2009/9).  

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ           / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٥٠
  . اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف

FCCC/KP/CMP/2009/19  مذكرة من األمانة. التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  

  اإلبالغ واالستعراض: البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )ب(  

 احلادية والثالثني   اذ يف دورهت   انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعية للتنفي         :اخللفية  - ٥١
(FCCC/SBI/2009/9).  

                                                      

)١١( FCCC/SBI/2009/8 ٩٨، الفقرة. 
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اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ           / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٥٢
  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف

   مبوجب بروتوكول كيوتوباءالتقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق   )ج(  

، إىل األمانة أن تنشر التقرير السنوي ١- أإم /١٣اجتماع األطراف، مبقرره / طلب مؤمتر األطراف:اخللفية  - ٥٣
روتوكول كيوتو وتسوية أي مسألة من       من ب  ٨عن التجميع واحملاسبة بعد إجناز االستعراض األول مبوجب املادة          

وحيـال التقريـر إىل مـؤمتر    .  من بروتوكول كيوتو ٥ من املادة    ٢مسائل التنفيذ تتعلق بالتكيف مبوجب الفقرة       
  . اجتماع األطراف وجلنة االمتثال وكل طرف معين/األطراف

املرفـق  رجاً يف   مد طرفاً   ٣٧، كان االستعراض األول قد اكتمل بشأن        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣١وحىت    - ٥٤
 ويتضمن التقرير املذكور أدناه .)أطراف املرفق باء(يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو أيضاً مدرجاً لالتفاقية واألول 

 طرفاً مدرجاً يف املرفق باء يف قاعدة بيانات التجميع          ٣٧ل القيم النهائية لبعض بارامترات احملاسبة األولية املسجلة        
  :عنقرير أيضاً معلومات مؤقتة ويتضمن الت. واحملاسبة
جمموع انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر املدرجة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو املبلغ عنها    )أ(  

  ؛٢٠٠٧بالنسبة لعام 
 ١- أإم /١٦جمموع صايف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املصدر وعمليات إزالتها عمالً باملقرر   )ب(  

  ؛٢٠٠٧بالنسبة لعام املبلغ عنها طواعية 
وحيازات هـذه الوحـدات      بروتوكول كيوتو    بالوحدات اليت يشملها نطاق   املعامالت اخلاصة     )ج(  

  ).٢٠٠٨(  فترة االلتزاملنسبة للسنة األوىل من با
اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ           / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٥٥

  .فيهللنظر 
FCCC/KP/CMP/2009/15   التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب

  بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/15/Add.1  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب

  بة حسب كل طرفمعلومات التجميع واحملاس. إضافة. بروتوكول كيوتو

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )د(  

 احلادية والثالثني   ا انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهت           :اخللفية  - ٥٦
(FCCC/SBI/2009/9).  

هليئة الفرعية للتنفيذ   اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل ا        / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٥٧
  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/ األطرافمؤمترللنظر فيه والتوصية مبشروع مقرر ليعتمده 
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   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ه(  

احلادية والثالثني   انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا             :اخللفية  - ٥٨
(FCCC/SBI/2009/9).  

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ           / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٥٩
  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/ والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطرافللنظر فيه

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ملتصلة بالفقرة املسائل ا  )و(  

مية والتكنولوجية يف   ل انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعية للمشورة الع          :اخللفية  - ٦٠
  .(FCCC/SBSTA/2009/4)دورهتا احلادية والثالثني 

بند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة اجتماع األطراف إىل إحالة هذا ال/ سيدعى مؤمتر األطراف:اإلجراء  - ٦١
اجتمـاع  /األطـراف مؤمتر   مقررات أو استنتاجات ليعتمدها      مبشاريعمية والتكنولوجية للنظر فيه والتوصية      لالع

  .األطراف يف دورته اخلامسة

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية- ١٢

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(  

 انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني              :فيةاخلل  - ٦٢
(FCCC/SBI/2009/9).  

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ           / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٦٣
  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/ األطرافمؤمتراجات ليعتمدها للنظر فيه واعتماد مشاريع مقررات أو استنت

  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  

 مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر        ، أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني       :اخللفية  - ٦٤
  .(FCCC/SBI/2009/8/Add.1)اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة /األطراف

  . أعاله٦٤ مشروع املقرر املوصى به املذكور يف الفقرة  اعتماداجتماع األطراف إىل/ سيدعى مؤمتر األطراف:اإلجراء  -٦٥

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل - ١٣
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 اهليئتان الفرعيتان إىل    حتيلهاكن يف إطار هذا البند تناول أي مسائل متعلقة بربوتوكول كيوتو             مي :اخللفية  - ٦٦
اجتماع األطراف للنظر فيها، مبا يف ذلك مشاريع املقررات واالستنتاجات املستكملة يف الدورتني             /مؤمتر األطراف 
  . والثالثني للهيئتني الفرعيتنيةالثالثني واحلادي
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اجتماع األطراف إىل اعتماد مشاريع املقررات أو االستنتاجات املتعلقة         /عى مؤمتر األطراف   سيد :اإلجراء  - ٦٧
مية والتكنولوجية أو من اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف           لبربوتوكول كيوتو واحملالة من اهليئة الفرعية للمشورة الع       

ن برنامج التدريب احملدث خلرباء أفرقة      دورتيهما الثالثني واحلادية والثالثني، مبا يف ذلك مشروع مقرر حمتمل بشأ          
  . من بروتوكول كيوتو٨االستعراض املشاركني يف االستعراضات السنوية مبوجب املادة 

   اجلزء الرفيع املستوى- ١٤

وسيديل الوزراء ورؤسـاء    . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ١٦سيعقد اجلزء الرفيع املستوى يف الفترة من          -٦٨
 ١٧ و ١٦اجتماع األطراف تعقد يف     /بياناهتم الوطنية يف جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف        الوفود اآلخرون ب  

  .وستعمم النصوص الكاملة للبيانات الرمسية إذا مت توفري عدد كاف من النسخ لألمانة أثناء الدورة. ديسمرب/كانون األول

. ء ببيانات، سيكون من الضروري حتديد مدة كل بيانونظراً لعدد األطراف والوقت احملدود املتاح لإلدال  - ٦٩
ع األطراف بقوة على اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال يتكلم           وتشجَّ. واملدة املوصى هبا هي ثالث دقائق     

  .ذه البياناتهلأعضاء اجملموعة اآلخرون، وسيتاح وقت إضايف 

 .)١٢(٢٠٠٩نـوفمرب  /تشرين الثاين ٢٠أكتوبر إىل / األول تشرين٢٣فتح قائمة املتكلمني يف الفترة من   وسُت  - ٧٠
  .وسترسل إىل األطراف املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني، ومنها استمارة التسجيل، لدى اإلشعار بعقد الدورتني

تب وسيتاح يف إضافة إىل هذه الوثيقة مزيد من املعلومات عن اجلزء الرفيع املستوى، بعد أن ينظر فيها املك                   - ٧١
  .واحلكومة املضيفة ملؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

   بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب- ١٥

سيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقـاء كلمـات أمـام مـؤمتر                   - ٧٢
  .وستتاح معلومات إضافية يف هذا الشأن. اجتماع األطراف/األطراف

  ائل أخرى مس- ١٦

  .اجتماع األطراف/سيجري يف إطار هذا البند تناول أي مسائل أخرى تعرض على مؤمتر األطراف  - ٧٣

   اختتام الدورة- ١٧
  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامسة  )أ(  

  .اجتماع األطراف يف هناية الدورة/يعتمده مؤمتر األطراف سيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة ل:اخللفية  - ٧٤
                                                      

 (Office of External Relations)ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب العالقات اخلارجية  )١٢(
) ١٥٠٦ أو   ٤٩+ ٢٢٨ ٨١٥ ١٥٢٠( تغـري املنـاخ، وذلـك باهلـاتف          لدى أمانة اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن         

 .(secretariat@unfccc.inf)أو الربيد اإللكتروين ) ٤٩+ ٢٢٨ ٨١٥ ١٩٩٩( الفاكس
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اجتماع األطراف إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرر باستكمال         / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  - ٧٥
  .التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيسة ومبساعدة من األمانة

  إغالق الدورة  )ب(  
  .سيعلن الرئيس إغالق الدورة  - ٧٦

  املرفق

   على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع املعروضةالوثائق 
  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

  وثائق أعدت للدورة
FCCC/KP/CMP/2009/1 

 Add.1و
  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/KP/CMP/2009/2       ية واملفوضية األوروبيـة باسـم اجلماعـة        اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيك
  مذكرة من األمانة. األوروبية ودوهلا األعضاء لتعديل بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/3               اقتراح مقدم من توفالو لتعديل أحكام بروتوكول كيوتو املتعلقـة حبـصانات
  انةمذكرة من األم. األفراد العاملني يف اهليئات املنشاة مبوجب الربوتوكول

FCCC/KP/CMP/2009/4   مذكرة من األمانة.اقتراح مقدم من توفالو إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  
FCCC/KP/CMP/2009/5   مذكرة من األمانة. اقتراح مقدم من الفلبني إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  
FCCC/KP/CMP/2009/6    مذكرة من األمانة. كيوتواقتراح مقدم من نيوزيلندا لتعديل بروتوكول  
FCCC/KP/CMP/2009/7 

 
اقتراح لتعديل بروتوكول كيوتو مقدم من إندونيسيا وأوغندا وباكستان والربازيل   

وبنن وبوركينا فاسو وتوغو واجلزائر ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية الكونغو          
ابوي وسـري   الدميقراطية وجنوب أفريقيا والرأس األخضر ورواندا وزامبيا وزمب       

النكا والسلفادور والسنغال وسوازيلند وسرياليون وسيشيل والصني وغامبيا وغانا 
والكامريون والكونغو وكينيا وليبرييا ومايل وماليزيا واملغرب ومالوي ومنغوليـا   

  مذكرة من األمانة.  وموزامبيق ونيجرييا واهلندسوموريشيو
FCCC/KP/CMP/2009/8   مذكرة من األمانة. ا إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتواقتراح مقدم من كولومبي 
FCCC/KP/CMP/2009/9   مذكرة من األمانة. اقتراح مقدم من بيالروس إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  
FCCC/KP/CMP/2009/10   مذكرة من األمانة. اقتراح مقدم من أستراليا إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  
FCCC/KP/CMP/2009/11   مذكرة من األمانة. اقتراح مقدم من اليابان لتعديل بروتوكول كيوتو  
FCCC/KP/CMP/2009/12               اقتراح مقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميات باسم بـاراغواي ومجهوريـة

  مذكرة من األمانة. فرتويال البوليفارية وماليزيا لتعديل بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/13             اقتراح مقدم من بابوا اغينيا اجلديدة إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو .

  مذكرة من األمانة
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FCCC/KP/CMP/2009/14   مذكرة من رئيس جملس صندوق التكيف. تقرير جملس صندوق التكيف  
FCCC/KP/CMP/2009/15            ء مبوجب  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق با

  مذكرة من األمانة. بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/15/Add.1              التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب

معلومات التجميـع واحملاسـبة   . إضافة. مذكرة من األمانة. بروتوكول كيوتو 
  حسب كل طرف

FCCC/KP/CMP/2009/16      املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة إىل مـؤمتر           التقرير السنوي
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/17                التقرير السنوي املقدم من جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه
  اجتماع األطراف العامل يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/18    التقرير السنوي املقدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل مؤمتر األطراف
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/19   مذكرة . التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو
  من األمانة

  لى الدورةوثائق أخرى معروضة ع
FCCC/CP/1996/2  مذكرة من األمانة. اعتماد النظام الداخلي: املسائل التنظيمية  

CCC/SBSTA/2009/3و Add.1            ،تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا الثالثني
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2009/4  مذكرة من األمني التنفيذي . جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/SBI/2009/8و Add.1           تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١من 
FCCC/SBI/2009/9  مني التنفيذيمذكرة من األ. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/KP/AWG/2009/5            تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف

املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته السابعة، املعقـودة يف            
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩بون يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2009/9  ر الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف          تقري
املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته الثامنة، املعقودة يف بون 

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١يف الفترة من 
FCCC/KP/AWG/2009/X  يمذكرة من األمني التنفيذ. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/KP/AWG/2009/X   تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق

األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته التاسعة، املعقودة يف بانكوك يف             
، ويف برشـلونة يف     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨الفترة من   

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢من الفترة 
 -  -  -  -  - 


