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 بشأناالتفاقية اإلطارية 
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  األعمالإقرار جدول 

   املؤقت وشروحهجدول األعمال    

  مذكرة أعدها األمني التنفيذي    

  *إضافة    

          معلومات إضافية عن الترتيبات اخلاصة بالدورة وباجلزء     
  الرفيع املستوى

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد النهائي لكوهنا تتضمن تقريراً عن النتائج اليت أسفر عنها اجتمـاع املكتـب                    *  
  .٢٠٠٩رب نوفم/ تشرين الثاين٤املعقود يف 
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   )١(عرض عام: الترتيبات اخلاصة بالدورات  - أوالً  
 بالـدورة   نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة عشرة، يف الترتيبات اخلاصة            -١

اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             
ودعت اهليئة الفرعية مكتب الدورة الرابعة عـشرة ملـؤمتر          . األطراف يف بروتوكول كيوتو   

األطراف إىل االنتهاء من األمور التفصيلية لترتيبات الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف             
ورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبا يف ذلـك الترتيبـات              والد

املتعلقة باجلزء الرفيع املستوى، بالتعاون مع الرئيس املعني للدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر               
  .)٢(األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف واألمانة

رات اليت جرت مع املكتب، ميكن إتاحة املعلومات اإلضافية التاليـة           املشاووعقب    -٢
بالدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف، والدورة اخلامـسة ملـؤمتر          اخلاصة  بشأن الترتيبات   

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، والدورتني احلادية والثالثني           
ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والدورة العاشرة للفريق        للهيئة الفرعية للتنفيذ واهليئ   

العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب              
بروتوكول كيوتو، والدورة الثامنة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل             

  .األجل مبوجب االتفاقية
قد اجللستان االفتتاحيتان للدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة       وستع  -٣

 كـانون   ٧ثـنني   االاخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف صباح يوم           
وستعقد اجللستان االفتتاحيتان للدورة العاشرة للفريق العامل املخصص املعين         . ديسمرب/األول

طراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والـدورة          بااللتزامات اإلضافية لأل  
الثامنة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة بعـد           

  .ظهر نفس اليوم
وستفتتح اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ              -٤

وسيـسعى  . ديـسمرب / كـانون األول   ٨الثالثني يف صباح يوم الثالثاء،      دورتيهما احلادية و  
  . الرئيسان، مبساعدة األطراف، إىل تبسيط عمل اهليئتني قدر املستطاع

__________ 

ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع          عشرة  ملا كانت الدورة اخلامسة      )١(
فترة الدورات، فإن هذا العرض العام يتنـاول كـال           خالل نفس    انسُتعقداألطراف يف بروتوكول كيوتو     

يف اإلضـافة إىل    العرض العام أيـضاً     يورد نص هذا    على األطراف واملراقبني،    األمر،  ولتيسري  . االجتماعني
يف جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف                

وميكن إتاحة املزيد من املعلومـات علـى املوقـع          . (FCCC/KP/CMP/2009/1/Add.1)بروتوكول كيوتو   
 .املناخالشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

)٢( FCCC/SBI/2009/8 ١٠٦، الفقرة. 
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جلسة وسينعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             -٥
   إىل ُتحـل    أعماهلما الـيت مل      ديسمرب لتناول بنود جدويل   / كانون األول  ٩يوم األربعاء   عامة  

    وإلطـالق العمـل    ،  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة للتنفيـذ         
  .حسب االقتضاء

وستختتم اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ              -٦
ضعان الصيغة النهائية ألكرب عدد ممكن      وست. ديسمرب/ كانون األول  ١٢دورتيهما يوم السبت    
إىل مؤمتر األطراف أو مؤمتر األطرف العامل ما تتوصالن إليه من نتائج من املسائل وستحيالن  
  .بوصفه اجتماع األطراف

ويتوقع أن خيتتم الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية لألطـراف         -٧
ول كيوتو والفريق العامل املخصص املعين بالعمـل        املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوك     

. ديـسمرب / كانون األول  ١٥التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية دورتيهما يوم الثالثاء،         
وسيقدم الرئيسان عندئذ تقريراً عن عمل األفرقة إىل كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف              

اتفق وقد  . ديسمرب/ كانون األول  ١٦ربعاء  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف صباح يوم األ       
املكتب على إبقاء هذه الترتيبات قيد االستعراض طوال الدورة إذ سيقتضي األمـر تـوخي               

  .املرونة لضمان استكمال العمل بنجاح
 كـانون  ١٦ املقرر عقـده مـن يـوم األربعـاء         ،الرفيع املستوى واستباقاً للجزء     -٨

سيجري احتفال ترحييب تستضيفه    ديسمرب،  / كانون األول  ١٨إىل يوم اجلمعة    ديسمرب  /األول
  .ديسمرب/كانون األول ١٥حكومة الدامنرك مساء يوم الثالثاء 

وسُتعقد جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع           -٩
وبالنظر إىل  .  الوطنية ديسمرب لالستماع إىل البيانات   / كانون األول  ١٧ و ١٦األطراف يومي   
كل من مدة   الوقت احملدود املتاح للبيانات، سيكون من الضروري احلد         وإىل  عدد األطراف   

على اإلدالء ببيانات نيابة عن     بشدة  ويشجع  . واحلد الزمين املوصى به هو ثالث دقائق      . بيان
ـ               ذه اجملموعات، حيثما ال يتحدث أعضاء آخرون من اجملموعة، وسيتاح وقـت إضـايف هل

وستعقد جلسة مشتركة أخرى ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه            . البيانات
ديسمرب لالستماع  / كانون األول  ١٧اجتماع األطراف بصورة موازية بعد ظهر يوم اخلميس         

ختتم اجلزء الرفيع املستوى يوم اجلمعة      يوس. إىل بيانات من املنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب       
وستعقد جلسات منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل        . ديسمرب/ول كانون األ  ١٨

   .واالستنتاجات اليت تسفر عنها اجللساتبوصفه اجتماع األطراف العتماد املقررات 
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  معلومات إضافية بشأن اجلزء الرفيع املستوى  -اً نيثا  
، باملالحظـات   ٢٠٠٩كتوبر  أ/ تشرين األول  ٧يف  املعقودة  بلغ املكتب، يف اجللسة     أُ  -١٠

 رامسوسن يف اجللـسة العامـة       ياليت أبداها رئيس جملس وزراء الدامنرك، السيد الرس لوك        
سـبتمرب يف   / أيلـول  ٢٢اخلتامية ملؤمتر القمة الذي عقده األمني العام بشأن تغري املنـاخ يف             

صورة وقد أشار رئيس جملس الوزراء إىل أن حتقيق النجاح يف كوبنهاغن سيتوقف ب        . نيويورك
وحتقيقاً هلذه الغاية، ذكر أنـه ملـا        . جوهرية على استمرار التزام رؤساء الدول واحلكومات      

دعوة مجيع رؤساء الـدول    تنوي  األطراف تقترب من عقد اتفاق عاملي، فإن الدامنرك         كانت  
واحلكومات إىل اجمليء إىل كوبنهاغن الختتام الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف علـى          

  .قمةمستوى ال
وقد دعت حكومة الدامنرك رؤساء الدول واحلكومات إىل اجملـيء إىل كوبنـهاغن               -١١

الختتام الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه          
 كـانون   ١٨على مستوى القمـة يـوم اجلمعـة         يف بروتوكول كيوتو    اجتماع األطراف   

ت نفسه، سيتسلم رؤساء الدول واحلكومات نتائج املفاوضات اليت         ويف الوق . ديسمرب/األول
  ).خطة عمل بايل (١٣-م أ /١ واملقرر ١-م أإ/١مبوجب املقرر أُطلقت 

        


