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(A)    GE.09-60757    130509    140509  

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الثالثونالدورة 

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 
  

  من جدول األعمال املؤقت) ه- أ(١٣البند 
   ومية الدوليةترتيبات عقد االجتماعات احلك

  الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف
  الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  فترات الدورات املقبلة
  تنظيم العملية احلكومية الدولية
  املنظمات املمنوحة مركز املراقب

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية
  ∗ن األمني التنفيذيمذكرة م

  موجز
  :تتناول هذه الوثيقة موضوعني رئيسيني

الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف   )أ(  
لتنظيمـي  ترد معلومات عن الدورتني، مبا يف ذلك السيناريو ا ): اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (يف بروتوكول كيوتو    

  وعناصر ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني؛
ترد معلومات عن أعمال التحضريات للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف          : فترات الدورات املقبلة    )ب(  

ت بشأن والدعوة موجهة أيضاً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتقدمي إرشادا. اجتماع األطراف/والدورة السادسة ملؤمتر األطراف
  .٢٠١٤ يف عام العاديتني الدورتني انعقادموعدي 

                                                      

قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها ملراعاة نتائج الدورة السابعة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات                  ∗
 املعين بالعمل التعاوين اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، والدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص

  . ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩الطويل األجل مبوجب االتفاقية، واجتماع املكتب املعقود يف الفترة من 
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٤ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٣  ٣ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لواليةا -  ألف  
  ٣  ٤      . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - باء   

  ة ملـؤمتر األطـراف     الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامس        - ثانياً 
  ٤  ٢٢-   ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
  ٤  ٥      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوعد واملكان -  ألف  
  ٤  ١٠-   ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح املؤمتر  - باء   
  ٥  ١٣- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجناز عمل الفريقني العاملني املخصصني -  جيم  
  حتديد اجلدول الزمين لدوريت اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة       - دال   
  ٦  ١٥- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ    
  ٦  ١٧- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلزء الرفيع املستوى - هاء   
  ٧  ٢١- ١٨  . . . . . . . . . . . . العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني - واو   
  السيناريوهات املطروحة على اهليئة الفرعية للتنفيذ كـي        : اخلالصة -  زاي  
  ٨  ٢٢      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظر فيها    

  ٩  ٣٧- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رات الدورات املقبلةفت  - ثالثاً 
  الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه           -  ألف  
  ٩  ٢٤- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    
  ٩  ٢٦- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلدول الزمين لالجتماعات  - باء   
  ٩  ٣٠- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم العملية احلكومية الدولية -  جيم  
  ١٠  ٣٧- ٣١  . . . . . . .  املراقب يف العملية احلكومية الدوليةاملنظمات املمنوحة صفة - دال   

  املرفقات
  املرفق
  ١٢  ........عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف  -األول 
  عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل              - الثاين 

  ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألطراف يف بروتوكول كيوتوبوصفه اجتماع ا  
  بنود جدول األعمال اليت قد تقتضي التوصل إىل استنتاجات بشأهنا يف الدورة اخلامـسة                - الثالث 

  عشرة ملؤمتر األطراف أو الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف              
  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف بروتوكول كيوتو  
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

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

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

ومن املزمع حالياً أن يشتمل مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ، املقرر عقده يف كوبنهاغن بالدامنرك يف   - ٢
، على دورات مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
 والفريـق العامـل     ، واهليئة الفرعية للتنفيـذ،    الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   يوتو، واهليئة   بروتوكول ك 

الفريـق  واملخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو،               
 عقد الدورات اليت   وذلك على مدى فترة      العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية،        

  . تستغرق أسبوعني، وتتضمن عدة أيام للجزء املشترك الرفيع املستوى

اجتماع األطراف على /ونظراً جلدول األعمال السياسي املزدحم وتصميم مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف  - ٣
تائج املتفق عليها يف كوبنهاغن، فقـد أعربـت         أو الن /إجناز عمل املفاوضات اجلارية واعتماد املقررات املناسبة و       

وبغية تيسري املشاركة الفعالة لكافة     . األطراف عن رغبتها يف ختصيص أطول وقت ممكن لالجتماعات أثناء املؤمتر          
اجملموعات اإلقليمية، وخباصة الوفود األصغر منها، من املهم أن تنظر األطراف بعناية يف أفضل طريقة ممكنة لتنظيم 

وعليه فإن األمانة تلتمس إرشادات من األطراف بشأن التنظيم وختطـيط           . كوبنهاغن على حنو مثمر وبناء    مؤمتر  
اجتماع األطراف، املقرر عقدمها    /سيناريو الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف         

  .يف كوبنهاغن

  عية للتنفيذ اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفر- باء 

  : أعاله، فإن اهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل٣- ١يف ضوء ما ورد يف الفقرات   - ٤

اجتماع األطراف بشأن تنظيم عملهما     /األطراف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف وإىل مؤمتر        )أ(  
  ستوى؛أثناء مؤمتر كوبنهاغن، مبا يف ذلك تنظيم عمل اهليئتني الفرعيتني واجلزء الرفيع امل

تقدمي املشورة إىل األمانة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للـدورة                 )ب(  
  اجتماع األطراف؛/اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر

  ، حسب االقتضاء؛ ٢٠٠٩تقدمي إرشادات بشأن تنظيم عمل اهليئات األربع يف عام   )ج(  
  .٢٠١٤ يف عام للدورتني العاديتنيإرشادات بشأن املوعدين املقترحني تقدمي   )د(  
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الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر         - ثانياً 
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   املوعد واملكان- ألف 

لتقدير على عرض حكومة الدامنرك استضافة دورته  وافق مؤمتر األطراف مع ا  ١٣- م أ /١٤مبوجب املقرر     - ٥
، ١٤- م أ /٩ومبوجب املقـرر    . اجتماع األطراف، يف كوبنهاغن   /اخلامسة عشرة والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف     

 وأعرب عن امتنانه    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨- ٧عّدل مؤمتر األطراف الحقاً موعدي هاتني الدورتني إىل         
ووفقاً هلذين املقررين، أبرم األمني التنفيذي اتفاق البلد        . ى ما أبدته من مرونة يف هذا الصدد       حلكومة الدامنرك عل  

. املضيف مع حكومة الدامنرك، وجتري حالياً أعمال التحضريات للدورتني اللتني سُتعقدان يف مركز بيال بكوبنهاغن
  . هيئة الفرعية للتنفيذوسُيتاح مزيٌد من املعلومات هبذا الشأن أثناء الدورة الثالثني لل

   افتتاح املؤمتر- باء 

ُيتوقع أن يكون مؤمتر كوبنهاغن خمتلفاً عن مؤمترات األمم املتحدة املعنية بتغري املناخ الـيت ُعقـدت يف                    - ٦
األعوام األخرية، وذلك بسبب املستوى املرتفع جداً من االهتمام والترقب لنتائجه بني أوساط العامة يف خمتلـف                 

 متفق عليهـا  نتائجعلى التوصل إىل ) خطة عمل بايل (١٣- م أ/١ويرجع ذلك إىل االتفاق يف املقرر  . املأحناء الع 
واعتماد مقرر يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتمكني من تنفيـذ                 

عامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف كما اتفق الفريق ال. االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً
 على إحالة نتائج عمله ذي الصلة )١(املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، يف دورته الرابعة املستأنفة

بالنظر يف االلتزامات خالل الفترات الالحقة من عملية بروتوكول كيوتو لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول                 
اجتماع األطراف يف / من بروتوكول كيوتو، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف٣ من املادة   ٩تفاقية مبوجب الفقرة    لال

  .دورته اخلامسة بغية اعتمادها

، ي فاألرجح أن مؤمتر كوبنهاغن سيشهد مستويات غري مسبوقة من احلضور واالهتمام اإلعالم            وبالتايل،  - ٧
ومـن  . اجتماع األطراف /األطرافة سابقة ملؤمتر األطراف أو ملؤمتر       وسيحظى بواجهة سياسية أرفع من أي دور      

  ". طريق بايلخارطة"الضروري لذلك أن ُتتخذ يف هذه الدورة ترتيبات لتيسري إجناز األطراف عملية 

ديسمرب، على النسق املعهود    / كانون األول  ٧وُيتوقع أن تسري ترتيبات افتتاح املؤمتر يوم االثنني، املوافق            - ٨
الدورة اخلامـسة   بافتتاح   رئيس الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف        وسيقوم. وقد ُينظم نشاط ترحييب   . خراًمؤ

 بعض بنود جدول األعمال التنظيمية واإلجرائية، مبـا يف ذلـك            ة االفتتاحي اجللسةعشرة، وسيتناول األطراف يف     
بيانات غري  اإلدالء ب وال ُينتظر   .  أعمال الدورة  ر األطراف وإقرار جدول   انتخاب رئيس الدورة اخلامسة عشرة ملؤمت     

  .فتتاحية ملؤمتر األطرافاال بعد ذلك اجللسة وسُترفع.  اجملموعاتاملقدمة باسمتلك 

                                                      

)١( FCCC/KP/AWG/2007/5 ، ٢٢الفقرة)ج.( 
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 النظر يف البنـود    وسيجري كذلك اجتماع األطراف   /وسيلي ذلك افتتاح الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف        - ٩
وهنـا  . أعمال الدورة، مبا يف ذلك إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل     التنظيمية واإلجرائية اليت يتضمنها جدول      

 بعد ذلك اجللسة االفتتاحيـة ملـؤمتر        وسُترفع.  اجملموعات املقدمة باسم بيانات غري تلك    اإلدالء ب أيضاً ال ُينتظر    
  . اجتماع األطراف/األطراف

 مـن األطـراف     ُيطلبافتتاح الدورة واليت    وُتناقش حتت العناوين ذات الصلة التالية اجملاالُت املتعلقة ب          - ١٠
  .دراستها وتقدمي إرشادات بشأهنا

   إجناز عمل الفريقني العاملني املخصصني- جيم 

للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب        بايل، ُينتظر من الفريق العامل املخصص        خلطة عمل وفقاً    - ١١
 واعتماد مقرر هبذا الشأن يف دورته اخلامسة        التوصل إىل نتيجة متفق عليه     إجناز عمله لتمكني مؤمتر األطراف من ا       االتفاقية
للنظر يف االلتزامات اإلضـافية أن   أعاله، ُينتظر كذلك من الفريق العامل املخصص ٦وباملثل، كما ورد يف الفقرة   . عشرة
  .غية اعتمادهااجتماع األطراف يف دورته اخلامسة للنظر فيها ب/ نتائج عمله إىل مؤمتر األطرافيقدم

 تقـدمي   وموعد بشأن إجناز العمل     إرشادات املفاوضات، فإهنا تطلب     إلمتاموكي يتسىن لألمانة التخطيط       - ١٢
اجتمـاع  /إىل مؤمتر األطـراف   للنظر يف االلتزامات اإلضافية     رئيس الفريق العامل املخصص     التقريرين النهائيني ل  

وميكن، يف .  إىل مؤمتر األطراف بالعمل التعاوين الطويل األجل املعيناألطراف، ومن رئيس الفريق العامل املخصص
  :هذا السياق، النظر يف ثالثة خيارات على النحو التايل

ينجز الفريقان العامالن املخصصان عملهما قبل افتتاح الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف               )أ(  
 العامة تقريريهما إىل اجللسة االفتتاحية      يسا الفريقني رئويقدم  . اجتماع األطراف /والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف   

 ؛)٢(اجتماع األطراف بشأن اخلطوات التالية/للدورتني حسب االقتضاء، ويقرر مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

يواصل الفريقان العامالن املخصصان عملهما يف كوبنهاغن ويقدم رئيسامها تقريريهما إىل مؤمتر              )ب(  
اجتماع األطراف حسب االقتضاء قبل بدء اجلزء الرفيع املستوى أو يف هناية اجللستني             / األطراف األطراف ومؤمتر 
   للدورتني؛العامتني اخلتاميتني

أعاله، على أن يقدم الفريقان العامالن املخصصان كذلك تقريراً مرحلياً          ) ب(على غرار اخليار      )ج(  
ومن مث يقدم . اف، حسب االقتضاء، يف بداية دورة كلٍ منهمااجتماع األطر/إىل مؤمتر األطراف أو مؤمتر األطراف

  .رئيسا الفريقني تقريريهما النهائيني إبان انعقاد اجلزء الرفيع املستوى

وينبغي اإلشارة إىل أن الشكل الذي ستتخذه نتائج املفاوضات اجلارية يف إطـار الفـريقني العـاملني                   - ١٣
ريو الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملـؤمتر          تنظيم وختطيط سينا  على  املخصصني قد يؤثر    

  .اجتماع األطراف/األطراف
                                                      

 يتبع هذا النهج النموذج الذي اسُتخدم للفريق املخصص للوالية املعتمدة يف برلني والتقرير الذي قدمه )٢(
 .إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة يف كيوتو باليابان
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ة يحتديد اجلدول الزمين لدوريت اهليئة الفرعية للمشورة العلم         -  دال
  والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

انعقـاد  يئتان الفرعيتان أثناء فترة      اهل جتتمعوفقاً للممارسة الراهنة، وما مل ُيقرر خالف ذلك، ُينتظر أن             - ١٤
لكـلٍ مـن اهليئـتني      وعليه سيقترن انعقاد الدورة احلادية والثالثني       . ٢٠٠٩ديسمرب  / يف كانون األول   الدورات
اجتماع األطراف، ورمبا   / بانعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف          الفرعيتني

وسيؤدي هذا اجلدول الزمين إىل ).  أعاله١٢انظر الفقرة (اد دوريت الفريقني العاملني املخصصني يقترن أيضاً بانعق
 وجيدر. فرض قيود صارمة على الوقت املتاح إلجراء مناقشات كافية بشأن املسائل الرئيسية يف إطار خمتلف اهليئات

، ١٩٩٧ألطراف واعتماد بروتوكول كيوتو يف عام التذكري بأنه يف وضع مماثل أثناء التحضري للدورة الثالثة ملؤمتر ا
 اهليئتان الفرعيتان ليس باالقتران مع دورة مؤمتر األطراف يف جتتمعاتفق مؤمتر األطراف، كتدبري استثنائي، على أن 

  .كيوتو وإمنا يف وقت سابق هلا ذاك العام

لدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف      وهناك بعض املسائل العالقة بشأن األعمال اليت يتعني إجنازها يف ا            - ١٥
اجتماع األطراف، وفقاً للمقررات اليت اُتخذت يف دورات سابقة ملؤمتر األطراف /والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

  :ولذا فقد توّد األطراف النظر يف اخليارات التالية). انظر املرفق الثالث(اجتماع األطراف /ومؤمتر األطراف

 يف كـانون    انعقاد الدورات  قبل فترة    تني الفرعيتني  احلادية والثالثون لكلٍ من اهليئ     تنعقد الدورة   )أ(  
  ديسمرب باالقتران مع دوريت الفريقني العاملني املخصصني؛/األول

فتـرة انعقـاد     يف كوبنهاغن أثنـاء      تني الفرعيتني تنعقد الدورة احلادية والثالثون لكلٍ من اهليئ        )ب(  
يسمرب، على أن تُؤّجل بعض بنود جدول أعماهلما إىل الدورة الثانية والثالثني لكـلٍ              د/ يف كانون األول   الدورات

  رأي رئيسي اهليئتني؛ االسترشاد ب، وذلك بعد)٢٠١٠يونيه / حزيران-  مايو/أيار(هما من

فتـرة انعقـاد     يف كوبنهاغن أثنـاء      تني الفرعيتني اهليئمن  تنعقد الدورة احلادية والثالثون لكلٍ        )ج(  
ديسمرب، على أن تنحصر الدورتان يف ثالثة أو أربعة أيام كحٍد أقـصى، وأن ُيعـّدل                / يف كانون األول   تالدورا

  ذلك؛وفقاً لجدوال أعماهلما 

  .٢٠١٠ إىل عام تني الفرعيتنييؤجل عقد الدورة احلادية والثالثني لكلٍ من اهليئ  )د(  

   اجلزء الرفيع املستوى- هاء 

 أن احلضور الوزاري يف اجلزء الرفيع املستوى من دوريت مؤمتر األطـراف             إن الرأي الغالب لألطراف هو      - ١٦
 إلبراز االلتزام السياسي لألطراف جتاه عملية التفاوض احلكومية         سيكون هاماً اجتماع األطراف   /ومؤمتر األطراف 

ُتعقـد جلـسات    ويف مؤمتر كوبنهاغن، شأنه شأن املؤمترات السابقة، ُيتوقع أن          . الدولية وللنهوض هبذه العملية   
اجلزء الرفيع املـستوى مـن أجـل        انعقاد  اجتماع األطراف أثناء    /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   بني  مشتركة  

 اآلخـرون وسـيدلون     رؤساء الوفود وزراء   الو اجلزء الرفيع املستوى  وسيحضر جلسات   . االستماع إىل البيانات  
األطراف يف كل   ة الفرصة لكل طرٍف، مبا يف ذلك        واحدة وإتاح متكلمني  بيانات وطنية، على أساس وضع قائمة       ب
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ولن ُتتخذ أية مقـررات يف هـذه اجللـسات    .  فقط  الكلمة مرة واحدة   لتناول ، االتفاقية وبروتوكول كيوتو   من
  . احلكوميةغري ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات وسيديل ببيانات كذلك . املشتركة

ية السياسية للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر          ونظراً للظروف اخلاصة واألمه     - ١٧
اجتماع األطراف، فقد تود األطراف تقدمي إرشادات بشأن املدة الزمنية املخصـصة للجـزء الرفيـع                /األطراف

. ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨- ١٦ أو   ١٨- ١٥املستوى، وتأكيد تاريخ انعقاد هذا اجلزء إما يف الفترة          
ديسمرب جبلستني منفصلتني لكلٍ مـن      / كانون األول  ١٨وُيتوقع أن خيتتم اجلزء الرفيع املستوى يوم اجلمعة املوافق          

  .اجتماع األطراف من أجل اعتماد املقررات واالستنتاجات املنبثقة من دورتيهما/مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

   املؤقتنيالعناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال - واو 

تصوغ األمانة، باالتفاق مع الرئيس،  : " من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه على أن        ٩املادة  تنص    - ١٨
 وقد أعدت األمانة، بعد التشاور مع رئيس الدورة الرابعة عشرة ملـؤمتر             .)٣("جدول األعمال املؤقت لكل دورة    

جدويل األعمال املؤقتني للدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر    األطراف ومع املكتب، العناصر اليت ميكن إدراجها يف       
األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وتـرد هـذه                

  . العناصر يف املرفقني األول والثاين

سة عشرة ملؤمتر األطـراف     أُعدت العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة اخلام          و  - ١٩
اجتماع األطراف على غرار تلك اليت أُدرجت يف جـداول األعمـال املؤقتـة              /والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف   

كما تعكس هذه العناصر مسائل ناشئة عن املقررات واالستنتاجات اليت اعتمدت يف الدورات             . للدورات السابقة 
ناصر مسائل تنظيمية وإجرائية فضالً عن تناوهلا اجلزء الرفيع املستوى من وإضافة إىل ذلك، تتناول هذه الع. األخرية

  .املؤمتر الذي سيشارك فيه الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرون

وينبغي اإلشارة إىل أن إرشادات األطراف فيما يتعلق بطبيعة جدويل األعمال املؤقتني سيكون هلا تـأثري                  - ٢٠
فعلى سبيل املثال، إذا كانت هناك رغبة يف التركيز علـى       . لعكس بالعكس على ترتيبات العمل يف كوبنهاغن، وا     

 طريق بايل، فسيتعني تأجيل النظر يف عدة بنود من جدويل أعمايل مؤمتر األطـراف ومـؤمتر                 خارطةإجناز عملية   
 عدم انعقاد فضالً عن ذلك، إذا تقرر. اجتماع األطراف إىل الدورتني القادمتني نظراً لضيق الوقت املتاح/األطراف

دوريت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يف كوبنـهاغن، فـسيكون لـذلك                 
 إحالة  املعتادة يف  املمارسة   وتتمثل. اجتماع األطراف /انعكاسات هامة على عمل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       

اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة     /ألطرافر األطراف ومؤمتر ا   متمعظم بنود جدويل أعمال مؤ    
 اهليئتـان   جتتمعوالتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل العمل على تفاصيلها، وهو ما لن يتسن فعله إذا مل                 

  .الفرعيتان من قبل أو إذا تقرر تأجيل انعقادمها إىل وقت الحق

                                                      

)٣( FCCC/CP/1996/2. 
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شأن، فإن أية جهود مل ُتبذل إلدخال حتسينات هامة على جدويل األعمال وحيث مل ُتقّدم إرشادات هبذا ال  - ٢١
اجتمـاع  /املؤقتني يف ضوء الطابع اخلاص للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف             

صعيد عـن  لذا فإن األطراف مدعوة إىل إسداء املشورة حول ما إذا كان ينبغي بذل جهود على هذا ال    . األطراف
وسُيصار إىل استكمال جدويل األعمـال املـؤقتني للـدورتني          . طريق تأجيل بنود جدول األعمال غري األساسية      

املذكورتني على أساس املشورة اليت سيقدمها األطراف هبذا الشأن واالستنتاجات ذات الصلة اليت سـتنبثق عـن                 
  .الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

  السيناريوهات املطروحة على اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيها:  اخلالصة- زاي 

ميكن تصور ثالثة سيناريوهات لتنظيم مؤمتر كوبنهاغن إذا أُخذت يف احلسبان املسائل اليت تتناوهلا هذه                  - ٢٢
ألمانة بشأن اخليار   واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوةً إىل النظر يف السيناريوهات التالية وتقدمي إرشادات إىل ا            . الوثيقة

  :األفضل من بينها

يف احلفاظ على املمارسة الراهنة، حيث ينعقـد        . اإلبقاء على الوضع الراهن   : السيناريو األول   )أ(  
اجتماع األطراف، واهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة          / كلٌ من مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف      كوبنهاغن

والفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف ذ، والتكنولوجية، واهليئة الفرعية للتنفي
املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، والفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب               

ايل، نظراً لتـزاحم  وإذا اختري هذا النهج فقد يكون من الصعب إجناز العمل على عملية خارطة طريق ب            . االتفاقية
  وسيكون الضغط شديداً على الوفود؛. الطلب على الوقت املخصص للجلسات

. ختصيص أطول وقت ممكن للتفاوض من أجل إجناز عملية خارطة طريق بايل: السيناريو الثاين  )ب(  
 ويقتصر جدوال أعمال .تنعقد الدورة احلادية والثالثون لكلٍ من اهليئتني الفرعيتني قبل مؤمتر كوبنهاغن أو تؤجالن

اجتماع األطراف على البنود األساسـية،      /الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف        
وانتهاج هذا اخليار من شأنه تيـسري مـشاركة اجملموعـات           . على أن تؤجل املسائل األخرى إىل دورات الحقة       

وسيتعني يف هذه احلالة أيضاً النظر يف       . ألصغر حجماً، يف املفاوضات   اإلقليمية واألطراف كافة، وخباصة الوفود ا     
   أعاله؛١٢اإلشكاالت املتعلقة بترتيبات عمل الفريقني العاملني املخصصني، على النحو املطروح يف الفقرة 

يقتصر جدوال . تضييق وقت التفاوض املتاح إلجناز عملية خارطة طريق بايل: السيناريو الثالث  )ج(  
اجتماع األطراف علـى البنـود      /أعمال الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف         

وتنعقد دورتان قصريتان يف كوبنهاغن لكلٍ من اهليئـتني         . األساسية، وتؤجل املسائل األخرى إىل دورات الحقة      
كذلك النظر يف اإلشكاالت املتعلقة بترتيبات عمـل الفـريقني   وسيتعني . الفرعيتني، وفقاً جلدويل أعمال حمّسنني   

  . أعاله١٢العاملني املخصصني على النحو املطروح يف الفقرة 
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   املقبلةفترات الدورات - ثالثاً 
الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف العامـل           -  ألف

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

، إىل أن تتقدم األطراف بعـروض الستـضافة دورتـه           ١٤- م أ /٩األطراف، مبوجب مقرره    دعا مؤمتر     - ٢٣
كما أشار إىل أنه، متشياً مع      . ٢٠١٠اجتماع األطراف يف عام     /السادسة عشرة والدورة السادسة ملؤمتر األطراف     

ت، فإن رئيس الدورة    مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، ويف ضوء املشاورات اليت أجريت بني هذه اجملموعا            
وسُيتاح مزيٌد مـن    . السادسة عشرة ملؤمتر األطراف سيكون من جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب           

  .املعلومات هبذا الشأن يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

قيا استـضافة الـدورة   ومبوجب املقرر نفسه، قبل مؤمتر األطراف مع التقدير عرض حكومة جنوب أفري            - ٢٤
  .٢٠١١ يف عام اجتماع األطراف، املقرر عقدمها/السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف

   اجلدول الزمين لالجتماعات- باء 

 إلدراجهـا يف    ٢٠١٣ لعـام    فترات انعقاد الدورات  أقر مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة مواعيد           - ٢٥
  .)٤(٢٠١٣- ٢٠٠٩ت االتفاقية يف الفترة مين الجتماعات هيئااجلدول الز

ويف ضوء املقررات واالستنتاجات اليت اعُتمدت يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة                - ٢٦
دوراهتما "اجتماع األطراف، ويف ضوء االستنتاجات األخرية للفريقني العاملني املخصصني بشأن           /ملؤمتر األطراف 

  : على النحو التايلعقد دورات لتضمينه ٢٠٠٩، فقد ُعّدل اجلدول الزمين لعام "اإلضافية

 أغسطس؛/ آب١٤- ١٠ •

 أكتوبر؛/ تشرين األول٩سبتمرب إىل / أيلول٢٨ •

 نوفمرب؛/ تشرين الثاين٦- ٢ •

 .ديسمرب/ كانون األول١٨- ٧ •

   تنظيم العملية احلكومية الدولية- جيم 

ذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، باختاذ تدابري لتحسني التنظيم العام للعمليـة            أوصت اهليئة الفرعية للتنفي     - ٢٧
  .)٥(واتفقت على استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ هذه التدابري يف دورهتا الثالثني. احلكومية الدولية

                                                      

)٤( FCCC/CP/2008/7 ٢٦، الفقرة. 

)٥( FCCC/SBI/2006/11 ١١١ و١٠٩، الفقرتان. 
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تعاقبني ملؤمتر األطراف ومنذ انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وبتوجيه من الرؤساء امل  - ٢٨
واملكتب، وبدعم وتعاون رئيسي اهليئتني الفرعيتني، اسُتحدثت عدة تدابري وممارسات توخياً لتحسني سري العملية              

وقد مشلت تلك التدابري واملمارسات جهوداً خلفض عدد أفرقة االتصال واملشاورات غري            . احلكومية الدولية إمجاالً  
دول األعمال إىل دورات مقبلة، وحتسني تدفق املعلومات املتعلقة جبدولة املشاورات    الرمسية، وتأجيل بعض بنود ج    

غري الرمسية، وإهناء مجيع االجتماعات الرمسية حبلول الساعة السادسة مساء، ومتويل مشاركة أشخاص إضافيني من 
  . البلدان األطراف النامية

يف كفاءة سري العملية، فإن األطراف ال تزال تعرب ورغم أن هذه التدابري قد أفضت إىل بعض التحسينات   - ٢٩
أو عدم القدرة على املشاركة بفعاليـة يف        /عن قلقها إزاء عدم كفاية الوقت املخصص للنظر املعمق يف املسائل و           

بيد أن املسألة األساسية املتعلقة بعدد اهليئات وطول جـداول         . العدد الكبري من االجتماعات مبستوى متثيل مالئم      
  . مال ال تزال هي العامل احلاسماألع

وقد توّد اهليئة الفرعية للتنفيذ تشجيع رئيس الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطـراف ورئيـسي اهليئـتني                   - ٣٠
ومثة . الدولية الفرعيتني على مواصلة تبين ممارسات هتدف إىل حتسني فعالية وكفاءة أساليب عمل العملية احلكومية

وقد توّد اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً      . والتشجيع هذا العام لضمان جناح مؤمتر كوبنهاغن      حاجة خاصة إىل التوجيه     
أن تنظر يف املسائل املطروحة يف هذه الوثيقة وأن تقدم إرشادات بشأن الترتيبات الكفيلة بتحسني العملية احلكومية 

  .الدولية املعنية بتغري املناخ

   يف العملية احلكومية الدولية املنظمات املمنوحة صفة املراقب- دال 

طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، إىل األمانة أن ترصد أي تطور مفيد يطرأ على   - ٣١
املمارسات اجليدة داخل منظومة األمم املتحدة وأن تدرجه يف ممارساهتا احلالية من أجل زيادة تعزيـز مـشاركة                  

راقب، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ عند االقتـضاء أو يف موعـد   املنظمات اليت هلا صفة امل  
  .)٦(أقصاه دورهتا الثالثني

ومنذ ذلك احلني، أبقت األمانة على املمارسات املتعلقة مبشاركة املنظمات اليت هلا صفة مراقب والـيت                  - ٣٢
ة والعشرين، ومل تستجد أي تغيريات مؤسسية ضمن منظومة         أبلغت عنها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادس       

بيد أن هناك عدة تطورات إجيابية يف إطار عملية االتفاقيـة،           . األمم املتحدة أو أي مناقشات هبذا الشأن يف اجلمعية العامة         
  .حداث اجلانبيةمنها إنشاء جمموعة سادسة وإدراج آراء املراقبني يف الوثائق الرمسية وحتقيق استفادة أفضل من األ

                                                      

)٦( FCCC/SBI/2007/15 ١٣٥، الفقرة. 
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ومتّ . ، أنشأت األمانة جمموعة سادسة للمنظمات النقابية غري احلكومية    ٢٠٠٨ديسمرب  /ففي كانون األول    - ٣٣
. ذلك وفقاً للممارسة احلالية وبطلب من املنظمات املعنية بغية تيسري عملها يف إطار العملية احلكوميـة الدوليـة             

  .ل ونقاباهتم كفئة من الفئات الرئيسية يف اجملتمع املدين بالعما)٧(٢١  ويعترف جدول أعمال القرن ال

وتشمل التطورات املبتكرة اليت رحب هبا اجملتمع املدين اتفاق الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل                  - ٣٤
قب التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية على إدراج األفكار واملقترحات اليت تقدمها املنظمات اليت هلا صفة مرا

 من خطة عمل    ١اليت أعّدها رئيس الفريق العامل بشأن األفكار واملقترحات املتعلقة بالفقرة           " وثيقة التجميع "يف  
 مسامهة من املنظمات اليت هلا صفة مراقب وقـد ُتـستخدم هـذه              ٤٥وقد ُضّمنت الوثيقة ما جمموعه      . )٨(بايل

 املسامهات الواردة من املنظمات اليت هلا صفة        وقد تضاعف إمجاالً عدد   . املسامهات كمدخالت يف نصوص مقبلة    
ومجيع هذه املسامهات منشورة على املوقع اإللكتروين       . ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٧مراقب بشأن بنود متعددة يف الفترة بني عام         

  . كما ُتنشر على املوقع مسامهات املنظمات غري املعتمدة لزيادة تعزيز الطابع املنفتح لعملية االتفاقية. لالتفاقية

وال تزال املنظمات اليت هلا صفة مراقب تستفيد من الفرصة املتاحة هلا، أثناء الدورات، للقيام مبداخالت                  - ٣٥
كما تنظم أحداث جانبية ومعارض واجتماعات      . ولقاء مسؤولني يف هيئات االتفاقية من أجل املسامهة يف العملية         

  .ات وأعماهلاصحافية إلطالع املعنيني بالعملية على آراء هذه املنظم

 مقارنةً ٢٠٠٨ وبلغ ثالثة أضعافه يف عام ٢٠٠٧وقد تضاعف عدد طلبات تنظيم أحداث جانبية يف عام   - ٣٦
وتوخياً لالستفادة إىل حد أقصى من املوارد احملدودة وزيادة عدد املنظمات املشاركة يف األحداث              . ٢٠٠٦بعام  

طلبت األمانة من مقدمي الطلبات جتميع مقترحاهتم املتعلقـة         اجلانبية للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، فقد        
ويف حالة هيئات واتفاقيات األمم املتحدة، فقد ُجمعت املقترحات يف جمموعات مواضيعية بناء . باألحداث اجلانبية

لألحـداث  وقد أتاح ذلك هنجاً أكثر فائدةً وتركيزاً        . )٩(على قرار من جملس الرؤساء التنفيذيني يف األمم املتحدة        
  .اجلانبية، كما قوبل بإجيابيٍة من اجلهات املنظمة واملشاركة على السواء

ويشهد اهتمام اجملتمع املدين بعملية تغري املناخ منواً متزايداً ويشكل مكسباً لألطراف كما يثري حتـديات                  - ٣٧
 أن تؤخذ باحلسبان القيـود      ويتعني مواصلة اجلهود لتعزيز مشاركة املنظمات اليت هلا صفة مراقب، على          . للعملية

  .الزمنية أثناء الدورات والقيود على صعيد املرافق

 

                                                      

 هو برنامج عمل شامل اعتمدته احلكومات يف مؤمتر األمم املتحدة املعـين          ٢١    جدول أعمال القرن ال    )٧(
وتتوىل جلنة التنمية املستدامة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة   . ١٩٩٢البيئة والتنمية الذي ُعقد يف عام       ب

 . لألمم املتحدة رصد تنفيذ جدول األعمال هذا عن كثب وتقدمي تقارير هبذا الشأن

)٨( FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 

)٩( CEB/2008/2. 
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  املرفق األول

  عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة 
  اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

  ف؛انتخاب رئيس الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطرا  )أ(  
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(  
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(  
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(  
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(  
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئات الفرعية؛  )و(  
  موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة؛  )ز(  
  .ئق التفويضاعتماد التقرير املتعلق بوثا  )ح(  

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  - ٣

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

  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  - ٤

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

  اآللية املالية لالتفاقية؛  )أ(  
  البالغات الوطنية؛  )ب(  
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛  `١`  
  ملرفق األول لالتفاقية؛البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف ا  `٢`  
  تطوير التكنولوجيات ونقلها؛  )ج(  
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )د(  
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   من االتفاقية؛٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(  
  ؛)١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   `١`  
  ن منواً؛املسائل املتعلقة بأقل البلدا  `٢`  
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )و(  

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ٦

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
  .٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية املقترحة لفترة السنتني   )ب(  

  .اجلزء الرفيع املستوى  - ٧

  .مات املشاركة بصفة مراقببيانات املنظ  - ٨

  .مسائل أخرى  - ٩

  :اختتام الدورة  - ١٠

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة عشرة؛  )أ(  
  .اختتام الدورة  )ب(    
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  املرفق الثاين

  عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر 
  ف يف بروتوكول كيوتواألطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا

  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

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

  :ة عنهماتقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئ  - ٣

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

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب          تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف         - ٤
  .كيوتوبروتوكول 

  .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

  :استعراض تنفيذ االلتزامات وأحكام بروتوكول كيوتو األخرى  - ١٠

  لدويل مبوجب بروتوكول كيوتو؛تقرير مدير سجل املعامالت ا  )أ(  
  اإلبالغ واالستعراض؛: البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )ب(  
  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب                 )ج(  

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

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ١١

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
  .٢٠١١- ٢٠١٠سنتني امليزانية املقترحة لفترة ال  )ب(  

  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                   - ١٢
  .بروتوكول كيوتو

  .اجلزء الرفيع املستوى  - ١٣

  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - ١٤

  .مسائل أخرى  - ١٥

  :اختتام الدورة  - ١٦

  اف العامل بوصفه اجتماع األطراف عن دورته اخلامسة؛اعتماد تقرير مؤمتر األطر  )أ(  
  .اختتام الدورة  )ب(  
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  املرفق الثالث

بنود جدول األعمال اليت قد تقتضي التوصل إىل استنتاجات بشأهنا يف      
  الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف أو الـدورة اخلامـسة ملـؤمتر            

  ول كيوتواألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك    
بند جدول األعمـال املؤقـت ملـؤمتر        

اجتمـاع  /األطراف أو مؤمتر األطراف   
 النتيجة املنتظرة سبب إدراج البند يف جدول األعمال  )أ(األطراف

  مؤمتر األطراف
من جدول أعمال مـؤمتر     ) أ(٣البند  

  .األطراف
تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة      

 .والتكنولوجية

ئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     التقرير السنوي لر  
  .والتكنولوجية

قد يفضي بند جدول أعمال اهليئة الفرعية بشأن املبادئ 
للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ       التوجيهية  

، عن إحالة ات الدفيئةغازالوطنية جلرد  املتعلقة بالقوائم
مشروع مقرر إىل الدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر          

  .األطراف
قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف 
دورهتا التاسعة والعشرين، مواصلة برنـامج عملـها        
املتعلق بالقضايا املنهجية هبدف إجنازه حبلـول موعـد     
دورهتا احلادية والثالثني وتقدمي تقرير بشأنه إىل الدورة        

 .اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

 رافمقررات ملؤمتر األط/مقرر

من جدول أعمال مـؤمتر     ) أ(٥البند  
  األطراف

 اآللية املالية لالتفاقية

 من اهليئة الفرعية للتنفيذ إحالة ١٤- م أ/٣يطلب املقرر 
مشروع مقرر عن االستعراض الرابع لآللية املاليـة إىل         

 مؤمتر األطراف كي يعتمده يف دورته اخلامسة عشرة

 مقرر ملؤمتر األطراف

ل أعمال مـؤمتر    من جدو ) أ(٥البند  
  األطراف

 اآللية املالية لالتفاقية

 مقرر ملؤمتر األطراف ينظر مؤمتر األطراف سنوياً يف تقرير مرفق البيئة العاملية

 من جدول أعمـال     `١`)ب(٥البند  
  مؤمتر األطراف

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف     
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

استعراض البالغات الوطنية املقدمة التقارير النموذجية و
 من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 مقرر ملؤمتر األطراف

 من جدول أعمـال     `٢`)ب(٥البند  
  مؤمتر األطراف

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف     
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

ألطراف  على أن يناقش مؤمتر ا     ١١- م أ /٨ينّص املقرر   
 ٥يف دورته اخلامسة عشرة مسألة متابعة تنفيذ الفقرة         

  من االتفاقية١٢من املادة 

ما من مؤشر واضح على مـا       
إذا كان النقاش سيفـضي إىل      
ــتنتاجات أو   ــشروع اس م

  مشروع مقرر
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بند جدول األعمـال املؤقـت ملـؤمتر        
اجتمـاع  /األطراف أو مؤمتر األطراف   

 النتيجة املنتظرة سبب إدراج البند يف جدول األعمال  )أ(األطراف

من جدول أعمال مؤمتر    ) ج(٥الفقرة  
  األطراف

 تطوير التكنولوجيات ونقلها

التقرير النهائي لفريـق    إتاحة   ١٣- م أ /٣يطلب املقرر   
اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن مؤشـرات األداء        

كما طلبت  . إىل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف     
 والعشرين للهيئة الفرعيـة     التاسعةاستنتاجات الدورة   

للتنفيذ أن تقدم اهليئة الفرعية توصـيات إىل مـؤمتر          
يلة األطراف يف دورته اخلامسة عـشرة بـشأن حـص         

 ٥و) ج(١استعراض وتقييم فعالية تنفيذ أحكام الفقرتني       
  من االتفاقية٤من املادة 

 مقرر ملؤمتر األطراف

من جدول أعمال مـؤمتر     ) د(٥البند  
  األطراف

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 من اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ       ١٤- م أ /٦يطلب املقرر   
شامل إعداد مشروع مقرر بشأن حصيلة االستعراض ال      

لتنفيذ إطار بناء القدرات كي يعتمده مؤمتر األطراف        
 يف دورته اخلامسة عشرة

 مقرر ملؤمتر األطراف

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 من جـدول أعمـال مـؤمتر        ٥البند  
  اجتماع األطراف/األطراف

 املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

 من اجمللس التنفيـذي آلليـة       ٤- م أإ /٢قرر  يطلب امل 
 التنمية النظيفة تقدمي تقرير عن عدة قضايا تتعلق باآللية

اجتماع /مقرر ملؤمتر األطراف  
 األطراف

 من جـدول أعمـال مـؤمتر        ٦البند  
  اجتماع األطراف/األطراف

 املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك

لتنفيذ  من جلنة اإلشراف على ا     ١- م أإ /٩يطلب املقرر   
املشترك تقدمي تقرير عن أنشطته إىل كـل دورة مـن           

 اجتماع األطراف/دورات مؤمتر األطراف

اجتماع /مقرر ملؤمتر األطراف  
 األطراف

 من جـدول أعمـال مـؤمتر        ٧البند  
  اجتماع األطراف/األطراف

 تقرير جلنة االمتثال

 من جلنة االمتثـال بكامـل       ١- م أإ /٢٧يطلب املقرر   
ريراً عن أنشطة اللجنة إىل كل دورة       هيئتها أن تقدم تق   

 اجتماع األطراف/عادية من دورات مؤمتر األطراف

اجتماع /مقرر ملؤمتر األطراف  [
 ]األطراف

 من جـدول أعمـال مـؤمتر        ٨البند  
  اجتماع األطراف/األطراف

  تقرير جملس صندوق التكيف

 من جملس صندوق التكيف أن      ٤- م أإ /١يطلب املقرر   
دم احملرز بشأن عدة مـسائل إىل       يقدم تقريراً عن التق   

  اجتماع األطراف/الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

اجتماع /مقرر ملؤمتر األطراف  [
  ]األطراف

من جدول أعمال مـؤمتر     ) أ(١٠البند  
  اجتماع األطراف/األطراف

تقرير مدير سجل املعامالت الـدويل      
  مبوجب بروتوكول كيوتو

عـامالت   من مدير سجل امل    ١٠- م أ /١٦يطلب املقرر   
اجتماع /الدويل تقدمي تقرير سنوي إىل مؤمتر األطراف      

  األطراف

 ملـؤمتر    أو اسـتنتاجات   مقرر
  اجتماع األطراف/األطراف

من جدول أعمال مؤمتر    ) ب(١٠البند  
  اجتماع األطراف/األطراف

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف     
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

توقع أن توصي اهليئـة الفرعيـة      .بند سنوي منوذجي    ُي
للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني مبقرر بشأن اإلبالغ        
واالستعراض وتدريب خرباء االستعراض كي يعتمـده       

  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/مؤمتر األطراف

اجتماع /مقرر ملؤمتر األطراف  
  األطراف
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بند جدول األعمـال املؤقـت ملـؤمتر        
اجتمـاع  /األطراف أو مؤمتر األطراف   

 النتيجة املنتظرة سبب إدراج البند يف جدول األعمال  )أ(األطراف

 من جدول أعمـال مـؤمتر       ١٢البند  
   األطرافاجتماع/األطراف

التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة     
لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب      

  بروتوكول كيوتو

 إحالة تقارير جتميع وحماسبة     ١- م أإ /١٣يطلب املقرر   
  اجتماع األطراف/سنوية إىل مؤمتر األطراف

 /استنتاجات ملؤمتر األطـراف   
  اجتماع األطراف

ر من جدول أعمال مؤمت   ) د(١٠ند  الب
  اجتماع األطراف/األطراف

بناء القدرات مبوجـب بروتوكـول      
  كيوتو

 من اهليئة الفرعية للتنفيذ إعداد      ٤- م أإ /٦يطلب املقرر   
مشروع مقرر بشأن حصيلة االستعراض الشامل لتنفيذ       

اجتماع /إطار بناء القدرات كي يعتمده مؤمتر األطراف
  األطراف يف دورته اخلامسة

اع اجتم/مقرر ملؤمتر األطراف  
  األطراف

 من جدول أعمـال مـؤمتر       ١٥البند  
  اجتماع األطراف/األطراف

 )االمتيازات واحلصانات(مسائل أخرى 
  

ترتبط الترتيبات التعاهدية املتعلقة بامتيازات وحصانات 
األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول       

  كيوتو بالنتائج املتفق عليها ملؤمتر كوبنهاغن

  ]حقاًُيحدد ال[
ناقش مشروع الترتيبـات     سُي
التعاهدية يف الدورة الثالثني،    
ورمبا أيضاً يف الدورة احلادية     
والثالثني، لكلٍ مـن اهليئـة      
الفرعية للمـشورة العلميـة     
والتكنولوجية واهليئة الفرعية   
للتنفيذ، إلحالتها إىل الـدورة     

 /اخلامسة ملـؤمتر األطـراف    
  اجتماع األطراف

 .جدول األعمال من املرفقني األول والثايناقُتبست بنود   )أ(  

 -  -  -  -  - 


