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  جدول األعمال املؤقت-أوالً

فـيما يـلي جـدول األعمـال املؤقـت لـلدورة السادسـة ملؤمتـر األطـراف، املقـترح باالتفـاق مع الرئيس وفقاً                      -١
 :)١( من مشروع النظام الداخلي املطبق٩للمادة 

 :افتتاح الدورة -١ 

 بيان رئيس الدورة اخلامسة للمؤمتر؛ )أ(   

 انتخاب رئيس الدورة السادسة للمؤمتر؛ )ب(   

 بيان الرئيس؛ )ج(   

 كلمات ترحيب؛ )د(   

 .بيان األمني التنفيذي )ه (   

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 حالة التصديق على االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق ا؛ )أ(   

 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب(   

 إقرار جدول األعمال؛ )ج(   

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )د(   

 قبول منظمات بصفة مراقب؛ )ه (   

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورات اهليئات الفرعية؛ )و(   

 موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف؛ )ز(   

 اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية؛ )ح(   

 .وثائق التفويضاعتماد التقرير املتعلق ب )ط(   
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 :تقارير اهليئات الفرعية والقرارات واالستنتاجات الناشئة عنها -٣ 

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ(   

 .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب(   

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى لالتفاقية -٤ 

 قدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛البالغات الوطنية امل )أ(   

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ )ب(   

 تقرير مرفق البيئة العاملية إىل املؤمتر؛ )ج(   

 :بناء القدرات )د(   

 ؛)درجة يف املرفق األولاألطراف غري امل(بناء القدرات يف البلدان النامية  ��١   

 بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية؛ ��٢   

 ؛)٥-م أ/٩ و٤-م أ/٤املقرران (تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ه (   

-٣ و٣-٢ واملادتان ٣-م أ/٣املقرر ( مـن االتفاقيـة   ٩-٤ و ٨-٤تـنفيذ املـادة      )و( 
 ؛) من بروتوكول كيوتو١٤

 ٤-م أ/٦املقرران (األنشطة املنفذة تنفيــذاً مشتركاً يف إطــار املرحلـة التجريبية  )ز( 
 ؛)٥-م أ/١٣و

املسـائل األخـرى احملالـة إىل مؤمتـر األطـراف مـن اهليئتني الفرعيتني يف دورتيهما                  )ح( 
 .الثانية عشرة والثالثة عشرة

 .)٢(التفاقيةمن ا) ب(و) أ(٢-٤االستعراض الثاين ملدى كفاية املادة  -٥ 

استعراض : اقتراح تعديل القائمتني الواردتني يف املرفقني األول والثاين لالتفاقية حبذف اسم تركيا -٦
 .)٣(من االتفاقية) و(٢-٤املعلومات والقرارات اليت ميكن اختاذها مبقتضى املادة 
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ألطراف يف بروتوكول األعمال التحضريية للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا   -٧
 ؛)٤-م أ/٨املقرر (كيوتو 

 ٨ و ٧ و ٥النظم الوطنية، وعمليات التعديل، واملبادئ التوجيهية مبقتضى املواد          )أ( 
 من بروتوكول كيوتو؛

 املسائل املتصلة باستخدام األرض وتغيري استخدام األرض واحلراجة؛ )ب(  

 ؛)٤()٥-م أ/١٤ و٤-م أ/٧املقرران (برنامج العمل املتعلق باآلليات  )ج(  

 اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو؛ )د(  

 يف السياسات والتدابري؛" أفضل املمارسات" )ه (  

  من بروتوكول كيوتو؛١٤-٣املسائل املتصلة باملادة  )و(  

 ؛)٤-م أ/١٦ر املقر(أثر املشاريع املنفردة على االنبعاثات يف فترة االلتزام  )ز(  

املسـائل األخـرى احملالـة إىل مؤمتـر األطـراف مـن اهليئتني الفرعيتني يف دورتيهما                  )ح( 
 .الثانية عشرة والثالثة عشرة

 .املسائل اإلدارية واملالية -٨ 

 :البيانات -٩ 

 بيانات األطراف؛ )أ(   

 بيانات الدول املشاركة بصفة مراقب؛ )ب(   

 كومية الدولية؛بيانات املنظمات احل )ج(   

 .بيانات املنظمات غري احلكومية )د(   

 .مسائل أخرى -١٠ 
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 :اختتام الدورة -١١ 

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة؛ -  

 .اختتام الدورة -  

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً

 افتتاح الدورة -١

 ١٣اإلطارية بشأن تغري املناخ دورته السادسة يف الفترة من سيعقد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة  -٢
وستفتتح الدورة يف الساعة العاشرة من .  يف مركز املؤمترات، الهاي، هولندا ٢٠٠٠نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢٤إىل  

 .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣صباح يوم االثنني 

، سيفتتح الدورة رئيس مؤمتر األطراف يف دورته        )٥( من مشروع النظام الداخلي املطبق     ٢٦وعمـالً باملادة     -٣
 .اخلامسة، سعادة السيد يان شيشكو، وزير الدولة لشؤون تغري املناخ، بولندا

 بيان رئيس الدورة اخلامسة للمؤمتر )أ( 

 انتخاب رئيس الدورة السادسة للمؤمتر )ب( 

ؤمتر خيضع للتناوب بني اموعات  مـن مشـروع النظام الداخلي على أن منصب رئيس امل   ٢٢تـنص املـادة      -٤
وقد انتهت دورة التناوب األوىل يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف وبدأت دورة تناوب جديدة . اإلقليمية اخلمس

وعليه، سيدعو رئيس   . للدورة السادسة ملؤمتر األطراف   ) جمموعـة أوروبـا الغـربية ودول أخرى       (باستضـافة هولـندا     
األطراف إىل انتخاب سعادة السيد يان برونك، وزير اإلسكان والتخطيط املكاين والبيئة يف           الدورة اخلامسة ملؤمتر    

 .هولندا، رئيساً للدورة السادسة ملؤمتر األطراف

 بيان الرئيس )ج( 

 كلمات ترحيب )د( 

 بيان األمني التنفيذي )ه ( 
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 املسائل التنظيمية -٢

 وتو امللحق احالة التصديق على االتفاقية وبروتوكول كي )أ( 

 سـيعرض عـلى املؤمتـر تقريـر عن حالة التصديق على االتفاقية، مبا يف ذلك اإلعالنات       :معـلومات أساسـية    -٥
وسـيؤكد هـذا الـتقرير أمسـاء الـدول الـيت أصـبحت أطـرافاً يف االتفاقيـة وبالتايل           ). ز(٢-٤الصـادرة مبقتضـى املـادة       

ل الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، سيكون جمموع األطراف وخال. أصـبحت مؤهـلة للمشاركة يف اختاذ القرارات       
وسيعرض أيضاً على مؤمتر األطراف، يف .  دولة، ومنظمة تكامل اقتصادي إقليمية واحدة١٨٣، منها ١٨٤قد بلغ 

 صك  ٢٢وقد ورد بشأنه حىت اآلن      . الوثيقـة ذاـا، تقريـر مرحـلي عـن الـتوقيع والتصـديق على بروتوكول كيوتو                
 .انضمامتصديق أو 

 وأن يدعو األطراف إىل التصديق     )٦( قـد يود املؤمتر أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة           :اإلجـراء  -٦
وقد يود املؤمتر أيضاً أن يدعو األطراف إىل تزويد األمانة مبعلومات عن الوقت . على الربوتوكول أو االنضمام إليه

 .وتوالذي تتوقع أن تصدق فيه على بروتوكول كي

حالـة التصـديق عـلى اتفاقيـة األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ وعلى                     
 الربوتوكول امللحق ا

 FCCC/CP/2000/INF.1 

 اعتماد النظام الداخلي )ب( 

باالتفاق على نظام "مــن االتفاقية على أن يقوم مؤمتر األطراف       ) ك(٢-٧ تنص املادة    :معلومات أساسية  -٧
ومل يتمكن مؤمتر األطراف من اعتماد ". ي من اهليئات الفرعية، واعتماد ذلك النظام بتوافق اآلراء   داخـلــي لـه وأل   

 مــنه املتعــلقة ٤٢نظامــه الداخــلي يف الــدورات الســابقة فقــرر أن يطــبق مشــروع الــنظام الداخــلي، باســتثناء املــادة   
 .ا الشأنوطلب أيضاً من رؤسائه املتعاقبني إجراء مشاورات يف هذ. )٧(بالتصويت

 سـيقدم رئيـس الـدورة اخلامسـة ملؤمتـر األطـراف، يف بدايـة الدورة، تقريراً شفهياً عن مشاوراته           :اإلجـراء  -٨
ويف حـال عـدم التوصـل إىل توافـق آراء، قـد يـود مؤمتـر األطـراف أن يقرر مواصلة تطبيق           . بشـأن الـنظام الداخـلي     

د يـود املؤمتـر أيضـاً أن يدعـو رئيـس الـدورة السادسة        وقـ . FCCC/CP/1996/2الـنظام الداخـلي الـوارد يف الوثيقـة          
 .للمؤمتر إىل إجراء مشاورات حملاولة التوصل إىل اعتماد النظام الداخلي

 FCCC/CP/1996/2  .اعتماد النظام الداخلي. املسائل التنظيمية
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 إقرار جدول األعمال )ج( 

تصـوغ األمانـة، باالتفـاق مع    "عـلى أن   مـن مشـروع الـنظام الداخـلي     ٩ تـنص املـادة     :معـلومات أساسـية    -٩
ويف هــذا الســياق، أعــد األمــني التــنفيذي جــدول . ملؤمتــر األطــراف" الــرئيس، جــدول األعمــال املؤقــت لكــل دورة

األعمـال املؤقـت لـلدورة السادسـة ملؤمتـر األطـراف، آخذاً يف االعتبار اآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف الدورة                  
 .فرعية للتنفيذ وتلك اليت أعرب عنها مكتب مؤمتر األطرافالثانية عشرة للهيئة ال

يـبقي مؤمتـر األطـراف، بوصفه اهليئة العليا هلذه االتفاقية، قيد            " مـن االتفاقيـة عـلى أن         ٢-٧وتـنص املـادة      -١٠
تنفيذ الفعال ويتخذ املؤمتر، يف حدود واليته، القرارات الالزمة لتعزيز ال... االستعراض املنتظم لتنفيذ هذه االتفاقية 

ويـتوقع أن يعـتمد مؤمتـر األطـراف يف دورتـه السادسة مقررات بشأن املسائل الناشئة بوجه خاص عن                  ". لالتفاقيـة 
وسيسعى، يف قيامه بذلك، إىل متهيد السبيل لتصديق املزيد من البلدان ). ٤-م أ/١املقرر (خطة عمل بوينس آيرس 

 .فاذ يف وقت مبكرعلى بروتوكول كيوتو كي ميكن أن يدخل حيز الن

 . قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف جدول أعمال دورته السادسة وأن يقره:اإلجراء -١١

 FCCC/CP/2000/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )د( 

لسة األوىل لكل يف بداية اجل" مـن مشـروع الـنظام الداخـلي على أنه        ٢٢ تـنص املـادة      :معـلومات أساسـية    -١٢
 من ١٠ و٩دورة عاديـة، ينـتخب رئيـس وسـبعة نـواب لـلرئيس ورؤسـاء للهيـئات الفرعية املنشأة مبوجب املادتني            

ومتثَّل كل جمموعة من . ويعمل هؤالء كمكتب للدورة. االتفاقية ومقرر من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة
. وميـثل عضـو واحـد يف املكـتب الدول النامية اجلزرية الصغرية            . باموعـات اإلقلـيمية اخلمـس بعضـوين يف املكـت          

 باإلضافة إىل ذلك ٢٢وتنص املادة ". وخيضع منصبا الرئيس واملقرر عادة للتناوب بني اموعات اإلقليمية اخلمس
ة كل ال ميكـن ألي عضـو مـن أعضـاء املكـتب أن يظل عضواً يف املكتب ألكثر من واليتني متتاليتني مد                  "عـلى أنـه     

 ".منهما سنة واحدة

 FCCC/SBI/2000/4وأيدت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورا الثانية عشرة، االقتراحات الواردة يف الوثيقة  -١٣
والداعيـة إىل انـتخاب الـرئيس اجلديـد للدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف اجللسة العامة األوىل لتمكينه من ممارسة             

 ٢٠ترة الـدورة، وانـتخاب أعضـاء املكـتب اآلخرين يف اجللسة العامة الثانية يوم االثنني                القيـادة السياسـية طـوال فـ       
وسـيتيح ذلـك لرئيسـي اهليئتني الفرعيتني البقاء يف منصبهما خالل األسبوع األول من فترة                . نوفمـرب /تشـرين الـثاين   

يف تتويج الدورة السادسة ملؤمتر األطراف انعقـاد الـدورة توخيـاً لالستمرارية ليتيسر إمتام مسامهة اهليئتني الفرعيتني     
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ويقـوم رئيـس الـدورة اخلامسـة ملؤمتـر األطـراف بإجـراء مشـاورات بشـأن هذه االنتخابات دف إسداء            . بالـنجاح 
 .املشورة إىل الرئيس املقبل للدورة السادسة ملؤمتر األطراف بشأن انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين

". تنتخب كل هيئة فرعية نائب رئيسها ومقررها "ظام الداخلي على أن      من مشروع الن   ٢٧وتـنص املـادة      -١٤
على أنه إذا كان هناك اتفاق على ترشيح عضوي اهليئتني الفرعيتني املذكورين، فإنه ميكن أيضاً أن ينتخبهما املؤمتر 

هذه االنتخابات وميكن، كحل بديل، إرجاء . مباشرة يف جلسة عامة، كما جرى يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف
 .إىل الدورة الرابعة عشرة للهيئتني الفرعيتني

 مـن املـتوقع أن ينـتخب مؤمتـر األطـراف أعضـاء مكـتب دورتـه السادسـة غري الرئيس يف جلسته             :اإلجـراء  -١٥
يئتني وقد يود املؤمتر أيضاً أن ينظر يف انتخاب نائيب رئيس اهل  . نوفمرب/ تشـرين الثاين   ٢٠العامـة الـثانية يـوم االثـنني         

 .الفرعيتني ومقرريهما

 قبول منظمات بصفة مراقب )ه ( 

جيوز املوافقة على حضور أية " من االتفاقية، يف مجلة أمور، على أنه    ٦-٧ تنص املادة    :معلومات أساسية  -١٦
هيـئة أو وكالــة، ســواء أكــانت وطـنية أم دوليــة، حكوميــة أم غــري حكوميـة، ذات اختصــاص يف املســائل املشــمولة    

اقية، وتكون قد أبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة بصفة مراقب يف إحدى دورات مؤمتر األطراف، ما باالتف
ووفقاً لإلجراء املتبع، ستدعو األمانة املنظمات احلكومية ". مل يعترض على ذلك ثلث األعضاء احلاضرين على األقل

. ت السابقة ملؤمتر األطراف إىل حضور الدورة السادسةالدولية وغري احلكومية اليت منحت مركز املراقب يف الدورا
ولـن يطـبق اإلجـراء اخلـاص بقـبول حضـور املنظمات املؤمتر إال على املنظمات اجلديدة اليت تتقدم بطلب للحصول               

 .على مركز املراقب

 بصفة   سـتعرض عـلى مؤمتـر األطراف وثيقة تتضمن قائمة باملنظمات اليت يوصي املكتب بقبوهلا               :اإلجـراء  -١٧
 .وقد يود املؤمتر أن ينظر يف هذه القائمة يف جلسته العامة الثانية وأن يوافق عليها. مراقب

املنظمات احلكومية الدولية   : قـبول مـنظمات بصفة مراقب     . املسـائل التنظـيمية   
 وغري احلكومية

 FCCC/CP/2000/2 

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورات اهليئات الفرعية )و( 

 وفقــاً لالســتنتاج الــذي خلصــت إليــه اهليــئة الفــرعية للتــنفيذ يف دورــا الــثانية عشــرة  :أساســيةمعــلومات  -١٨
FCCC/SBI/2000/5)    سـينظم عمـل الـدورة السادسـة ملؤمتـر األطـراف عـلى النحو املبني أدناه،               ))د(٤٣، الفقـرة ،
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لالطالع على اجلدول العام (ان باعتـبار أن مؤمتر األطراف سيجتمع يف نفس الوقت الذي جتتمع فيه هيئتاه الفرعيت            
 ):الجتماعات الدورة، انظر املرفق

 من ١نوفمرب، سيتناول املؤمتر البند / تشرين الثاين١٣يف اجللسة العامة األوىل، صباح يوم االثنني   )أ( 
 انتخاب وستبدأ اجللسة ببيان لرئيس الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، يليه . جدول األعمال املؤقت، افتتاح الدورة    
 وتلقى بعد ذلك بيانات الرئيس وممثلي البلد املضيف واألمني التنفيذي؛. رئيس الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

 من جدول األعمال املؤقت، يعلق املؤمتر أعماله خالل القسم املتبقي         ١ولـدى االنـتهاء مـن البند         )ب( 
انظر الفقرتني (نوفمرب / تشرين الثاين١٣مكتبه يف  ولـن يقر جدول أعماله أو ينتخب أعضاء         . مـن األسـبوع األول    

وسـيدعو رئيسـا اهليئـتني الفرعيـتني احلاليان هاتني اهليئتني إىل االنعقاد بعد اجللسة االفتتاحية                ). أعـاله ) أ(١٨ و ١٢
وســتحاوالن وضــع اللمســات ). يف دورتيهمــا الثالــثة عشــرة املســتأنفتني(وســتجتمع اهليئــتان طيــلة األســبوع األول 

خرية على أكرب عدد ممكن من القضايا وصوغ مشاريع مقررات واستنتاجات لعرضها على املؤمتر قبل أن تنتهي            األ
ويــرد جــدوال األعمــال املؤقــتان لــلدورة الثالــثة عشــرة للهيئــتني  . نوفمــرب/ تشــرين الــثاين١٨دورتامهــا يــوم الســبت 

 ؛FCCC/SBSTA/2000/6 وFCCC/SBI/2000/6يف الوثيقة ) اجلزآن األول والثاين(الفرعيتني 

سيجري رئيس الدورة السادسة ملؤمتر األطراف مشاورات ثنائية ومجاعية بشأن القضايا الرئيسية             )ج( 
. خالل األسبوع األول، مبا يف ذلك مشاورات بشأن جدول أعمال الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، إذا لزم األمر    

اء مكتب الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف املنتهية مدته وأي أعضاء      يضم أعض " مكتباً موقتاً "وميكن أيضاً أن يرأس     
 جدد مت بالفعل ترشيحهم لعضوية مكتب الدورة السادسة للمؤمتر؛

نوفمـرب، سيسـتأنف املؤمتـر جلسـاته العامـة ويقر جدول أعماله            / تشـرين الـثاين    ٩يف يـوم االثـنني،       )د( 
 ب الدورة السادسة للمؤمتر؛ اآلخرين ملكت١٠وينظم عمله وينتخب األعضاء ال  

يف اجللسـة العامـة ذاـا، سـيقدم رئيسا اهليئتني الفرعيتني إىل املؤمتر تقريراً عن النتائج اليت توصال                  )ه ( 
وإذا تبني أن من الالزم القيام مبزيد من العمل بشأن أي بند معني بعد أن . إليهـا وعـن أيـة قضـايا مـا زالـت معـلقة         

 قـد أكملـتا عمـلهما بشـأنه، جيـوز لـرئيس املؤمتـر أن يقـرر إجـراء مشـاورات مـع الوزراء            تكـون اهليئـتان الفرعيـتان    
وينبغي أن ختتتم هذه املشاورات يف موعد . ورؤسـاء الوفود أو أن يفوض هذه املسؤولية إىل عضو آخر يف املكتب            

 النهائية بعد ظهر يوم نوفمـرب حبيـث يتسىن للمؤمتر اعتماد القرارات  / تشـرين الـثاين  ٢٣أقصـاه مسـاء يـوم اخلمـس،        
 نوفمرب؛/ تشرين الثاين٢٤اجلمعة، 

سيحضـر الـوزراء وغريهـم مـن كـبار املسـؤولني الـدورة السادسة ملؤمتر األطراف خالل األسبوع                 )و( 
وسيدلون . نوفمرب حىت مساء يوم اخلميس أو صباح يوم اجلمعة    / تشرين الثاين  ٢٠الثاين، أي من مساء يوم االثنني       



FCCC/CP/2000/1 
Page 10 

 

ــبيانات موجــزة  ــثالثاء،    ب ــوم ال ــة ي ــثاين ٢١ بشــأن السياســة العام نوفمــرب، وسيشــاركون يف املشــاورات   / تشــرين ال
 وسيقدمون التوجيهات للمفاوضني؛

يسـتند وضـع بـرنامج اجللسـات خـالل الـدورة إىل مـدى توفـر تسـهيالت خدمـة املؤمترات خالل                   )ز( 
دورة، مت اختــاذ ترتيــبات لعقــد جلســتني وبالــنظر إىل كــرب عــبء العمــل املطــلوب مــن الــ .  ســاعات العمــل العاديــة

متزامنتني، مع ترمجة شفوية كاملة، يف الصباح وبعد الظهر طيلة كامل الفترة اليت ستجتمع فيها اهليئتان الفرعيتان، 
ومن املتوقع أيضاً أن تعقد جلسات رمسية أو غري رمسية كل . نوفمـرب / تشـرين الـثاين  ١٨مبـا يف ذلـك يـوم السـبت،          

 .مساء

 .دم يف إضافة إىل هذه الوثيقة، مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتنظيم عمل الدورةسيق -١٩

 سيدعى املؤمتر إىل إقرار تنظيم عمل الدورة، مبا يف ذلك جدول اجللسات املقترح، وإىل تشجيع          :اإلجراء -٢٠
وسيكون من . نوفمرب/اين تشرين الث٢٣رئيس املؤمتر على إمتام مجيع املفاوضات قبل اختتام األعمال يوم اخلميس،          

 ٧٦انظر الفقرة ( من جدول األعمال املؤقت ٩الضروري أيضاً البت يف احلد الزمين املقترح للبيانات مبوجب البند 
 ).أدناه

 FCCC/CP/2000/1  ]مؤمتر األطراف[جدول األعمال املؤقت وشروحه 

ــروحه   ــال املؤقــــت وشــ ــدول األعمــ ــلمية  [جــ ــورة العــ ــرعية للمشــ ــئة الفــ اهليــ
 ]تكنولوجيةوال

 FCCC/SBSTA/2000/6 

 FCCC/SBI/2000/6  ]اهليئة الفرعية للتنفيذ[جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف )ز( 

تعقد دورات مؤمتر األطراف يف " من مشروع النظام الداخلي على أن ٣ تـنص املـادة    :معـلومات أساسـية    -٢١
". نة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف غري ذلك أو تضع األمانة، بالتشاور مع األطراف، ترتيبات مالئمة أخرىمقر األما

يقـرر مؤمتـر األطـراف، يف كل دورة عادية، موعد انعقاد           " مـن مشـروع الـنظام الداخـلي عـلى أن             ٤وتـنص املـادة     
ورة السادسة ملؤمتر األطراف بشأن موعد ومكان وبالـتايل سيلزم اختاذ قرار يف الد ". الـدورة العاديـة الـتالية ومدـا     

وسـتقدم إىل املؤمتـر توصـية مـن اهليـئة الفرعية للتنفيذ بشأن العرض الذي      . انعقـاد الـدورة السـابعة ملؤمتـر األطـراف        
وقد اتفق املؤمتر . تقدمـت بـه املمـلكة املغـربية الستضـافة الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، كي ينظر فيها ويعتمدها               

 تشـــرين ٩أكـــتوبر إىل / تشـــرين األول٢٩، وهـــو مـــن ٢٠٠١لفعل عـــلى موعـــد انعقـــاد الـــدورة الـــثانية لعـــام بـــا
 .)٨(نوفمرب، وسيكون هذا املوعد هو موعد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف/الثاين
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موعد ومكان  مـن املـتوقع أن يعتمد املؤمتر، بناء على توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ، مقرراً بشأن         :اإلجـراء  -٢٢
 .انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

 اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية )ح( 

 اعـتمد مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية     :معـلومات أساسـية    -٢٣
، الفقرة FCCC/.SBI/2000/5(ية عشرة وقـررت اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ يف دورا الثان      . )٩(٢٠٠٣-٢٠٠٠للفـترة   
 :٢٠٠٤أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد املواعيد التالية لفتريت انعقاد الدورتني األوىل والثانية يف عام )) و(٤٣

 ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٤من : فترة انعقاد الدورة األوىل )أ( 

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩من : فترة انعقاد الدورة الثانية )ب( 

 مــن املــتوقع أن يوافــق مؤمتــر األطــراف عــلى الــتغيريات يف اجلــدول الــزمين لالجــتماعات الــذي    :اإلجــراء -٢٤
اعـتمدته الـدورة اخلامسـة لـلمؤمتر وأن يضـيف املوعديـن املبيـنني أعـاله إىل اجلـدول الـزمين يف ضـوء توصية اللجنة                            

 .الفرعية للتنفيذ

 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ط( 

 مــن مشــروع الــنظام الداخــلي عــلى أن تقــدم وثــائق تفويــض ممثــلي   ١٩ تــنص املــادة :معــلومات أساســية -٢٥
 سـاعة مـن افتتاح   ٢٤األطـراف، وكذلـك أمسـاء املمثـلني املـناوبني واملستشـارين، إىل األمانـة يف موعـد ال يـتجاوز                    

وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو . ضاً أي تغيري الحق يف تكوين الوفودويقدم إىل األمانة أي. الدورة
احلكومـة وإما عن وزير اخلارجية أو، إذا كان األمر يتعلق مبنظمة تكامل اقتصادي إقليمية عن السلطة املختصة يف        

فحص وثائق التفويض هذه  من مشروع النظام الداخلي، أن ي٢٠ويطلب من املكتب، وفقاً للمادة   . تـلك املـنظمة   
 .وأن يقدم تقريراً عنها إىل املؤمتر

 سـيطلب إىل املؤمتـر، اسـتناداً إىل تقريـر املكـتب، أن يوافـق عـلى وثـائق تفويـض ممثلي األطراف            :اإلجـراء  -٢٦
 .وسيسمح للممثلني باملشاركة مؤقتاً يف الدورة ريثما يصدر هذا القرار. الذين حيضرون الدورة

ثـلي األطـراف يف الـدورة السادسـة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية             وثـائق تفويـض مم    
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 FCCC/CP/2000/4 
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 تقارير اهليئات الفرعية والقرارات واالستنتاجات الناشئة عنها -٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ( 

  للتنفيذتقرير اهليئة الفرعية )ب( 

من االتفاقية على أن يستعرض مؤمتر األطراف التقارير املقدمة ) ي(٢-٧ تـنص املادة   :معـلومات أساسـية    -٢٧
وسـيعرض عـلى مؤمتـر األطـراف تقريرا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     . مـن هيـئاته الفـرعية وأن يقـدم الـتوجيه هلـا       

ــنفيذ عــن دورتيهمــا   ــئة الفــرعية للت ــثة عشــرة  والتكــنولوجية واهلي ــثانية عشــرة والثال املعقودتــني يف ) اجلــزء األول( ال
 .وسيقدم رئيسا اهليئتني تقريرين شفويني عن دورما الثالثة عشرة املستأنفة. ٢٠٠٠سبتمرب /يونيه وأيلول/حزيران

 الوقت  سـيدعى املؤمتـر إىل اإلحاطـة عـلماً ذيـن التقريرين يف جلسته العامة الثانية؛ وسينظر يف             :اإلجـراء  -٢٨
املناسـب يف مشـاريع املقررات املوصى ا فيهما يف إطار البنود ذات الصلة من جدول األعمال وستتخذ إجراءات                

 .بناء على التوصيات الواردة فيهما

تقريـر اهليـئة الفـرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورا الثانية عشرة،             
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٦-١٢بون، 

 FCCC/SBSTA/2000/5 

ــون،     ــرة، بـ ــثانية عشـ ــا الـ ــنفيذ عـــن دورـ ــرعية للتـ ــئة الفـ ــر اهليـ  ١٦-١٢تقريـ
 ٢٠٠٠يونيه /حزيران

 FCCC/SBI/2000/5 

تقريـر اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية عن دورا الثالثة عشرة،      
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥-١١ليون، ) اجلزء األول(

 FCCC/SBSTA/2000/10 

١١ليون، ) اجلزء األول(ئة الفرعية للتنفيذ عن دورا الثالثـة عشرة، تقرير اهلي
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥-

 FCCC/SBI/2000/10 

 استعراض تنفيذ االلتزامات وغريها من أحكام االتفاقية -٤

ني عن بعـد أن يتـلقى سـوف يـنظر مؤمتـر األطـراف يف البنود الفرعية الواردة أدناه تقريري اهليئتني الفرعيت                   -٢٩
 .اجناز أعماهلما، وأية مقررات توصيان ا
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 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية )أ( 

، تقـدم األطـراف املدرجـة يف املرفق األول         ٥-م أ /٣ واملقـرر    ٢-م أ /٩ وفقـاً لـلمقرر      :معـلومات أساسـية    -٣٠
أبريل من كل / نيسان١٥ا وإزالـتها باملصارف، يف موعد أقصاه  بيانـات جـرد وطـنية لالنـبعاثات حسـب مصـادره        

 من األمانة أن تقوم على أساس منتظم جبمع وجتهيز ونشر قوائم       ٣-م أ /٦وطـلب مؤمتر األطراف يف مقرره       . سـنة 
عدت وأ. ٢-م أ/٩اجلـرد الوطـنية لغازات الدفيئة املقدمة سنوياً من األطراف املدرجة يف املرفق األول وفقاً للمقرر         

 لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية    (FCCC/SBI/2000/11)األمانـة جمموعـة مـن أحـدث بيانـات اجلـرد السـنوي املتاحة                
ــثة عشــرة   ــا الثال ــنفيذ يف دور ــرر . للت ــائق لدعــم      ٥-م أ/٦ويف املق ــداد وث ــة إع ــر األطــراف مــن األمان  طــلب مؤمت

 . هذا املقرراالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املشار إليها يف

أو توصيات اهليئة / قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف اعتماد مقرر باالستناد إىل استنتاجات و:اإلجراء -٣١
 ١٩٩٨-١٩٩٠الفـرعية للتـنفيذ يف دورـا الثالـثة عشـرة فـيما يتعـلق بـبيانات أحـدث قوائـم اجلـرد املـتاحة للفترة                  

كما قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن . ول، كـلما كـان ذلـك مناسـباً    واملقدمـة مـن األطـراف املدرجـة يف املـرفق األ       
 . وتقدمي التوجيه فيما يتعلق بتنفيذ املقرر٥-م أ/٦يأخذ علماً بالتقرير املقدم عن التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية )ب( 

 طلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تقوم بعملية التجميع والتوليف ٥-م أ/٧يف املقرر : مات أساسيةمعلو -٣٢
الـثانية للـبالغات األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، استناداً إىل املعلومات الواردة    

 التقرير إىل اهليئتني الفرعيتني يف دورتيهما الثالثة    وأن تـتيح هذا    ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ١مـن هـذه األطـراف حـىت         
كمـا طـلب مـن األمانـة أن تقـدم تقريـراً عـن املشـاكل اليت تعترض                   . عشـرة، وملؤمتـر األطـراف يف دورتـه السادسـة          

ا استخدام املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وعن القضاي
األخـرى الـيت تـثريها األطـراف غـري املدرجـة يف املـرفق األول، بغيـة حتقيـق مجـلة أمـور مـنها زيـادة قابلية البالغات                               

وستنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورا الثالثة عشرة املستأنفة يف ملخص حتليلي وتقرير كامل . للمقارنة وتركيزها
 .ت الوطنية األوليةعن عملية التجميع والتوليف الثانية للبالغا

أو توصيات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورا / قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف استنتاجات و:اإلجراء -٣٣
 .الثالثة عشرة
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 تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل املؤمتر )ج( 

، على أمور ٢-م أ/١٢املرفقة باملقرر تنص مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية،  -٣٤
مـنها، أن يصـدر مـرفق البيـئة العـاملي تقاريـر سـنوية تتضـمن معـلومات حمددة عن كيفية قيامه بتطبيق توجيه مؤمتر             

 .األطراف ومقرراته، يف عمله املتعلق باالتفاقية

سينظر مؤمتر األطراف يف التقرير  سيقدم مرفق البيئة العاملية تقريره السنوي إىل مؤمتر األطراف؛ و:اإلجراء -٣٥
بعـد تـلقي أيـة مشاريع مقررات توصي ا اهليئة الفرعية للتنفيذ، وقد تتضمن هذه املشاريع عناصر جديدة لتوجيه              

 .مرفق البيئة العاملية

 FCCC/CP/2000/3  تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

 تبناء القدرا )د( 

 )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(بناء القدرات يف البلدان النامية  ��١ 

، مت إعـداد عناصـر مشـروع إطـار أنشـطة بـناء القدرات يف                ٥-م أ /١٠ وفقـا لـلمقرر      :معـلومات أساسـية    -٣٦
 .(FCCC/SB/2000/8)البلدان النامية لكي تنظر فيها اهليئتان الفرعيتان يف دورما الثالثة عشرة 

 من املتوقع أن يعتمد مؤمتر األطراف مقرراً شامالً عن بناء القدرات يف البلدان النامية باالستناد     :اإلجـراء  -٣٧
 .إىل توصية من اهليئتني الفرعيتني

 بناء القدرات يف البلدان ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية ��٢ 

إعـداد عناصـر مشـروع إطـار أنشـطة بـناء القدرات يف           ، مت   ٥-م أ /١١ وفقـاً لـلمقرر      :معـلومات أساسـية    -٣٨
البـلدان ذات االقتصــادات الــيت متــر مبرحــلة انــتقالية، لكــي تــنظر فيهــا اهليئــتان الفرعيــتان يف دورمــا الثالــثة عشــرة 

(FCCC/SB/2000/9). 

ذات االقتصادات  من املتوقع أن يعتمد مؤمتر األطراف مقرراً شامالً عن بناء القدرات يف البلدان :اإلجراء -٣٩
 .اليت متر مبرحلة انتقالية، باالستناد إىل توصية من اهليئتني الفرعيتني
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 )٥-م أ/٩ و٤-م أ/٤املقرران (تطوير ونقل التكنولوجيات  )ه ( 

 طـلب مؤمتـر األطـراف مـن رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية      ٤-م أ /٤ يف املقـرر     :معـلومات أساسـية    -٤٠
نشئ عملية استشارية للنظر يف قائمة القضايا واملسائل الواردة يف مرفق هذا املقرر، وكذلك يف               والتكنولوجية أن ي  

أيـة قضايا ومسائل إضافية حيددها األطراف فيما بعد، وأن يقدم توصيات حول الكيفية اليت ينبغي ا معاجلة هذه       
.  من االتفاقية٥-٤عالة لتحسني تنفيذ املادة القضايا واملسائل بغية التوصل إىل اتفاق على إطار إجراءات معقولة وف

وطلب من رئيس   .  وافـق مؤمتـر األطراف على متديد العملية االستشارية حىت دورته السادسة            ٥-م أ /٩ويف املقـرر    
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن يقدم إىل الدورة الثالثة عشرة للهيئة، مبساعدة األمانة وباالستعانة        

ملشـاورات مـا بـني الـدورات، تقريـراً عـن نـتائج العمـلية االستشارية يتضمن مشروع نص بشأن إطار إلجراءات               با
 . من االتفاقية وذلك دف اعتماد مقرر يف دورته السادسة٥-٤معقولة وفعالة لتحسني تنفيذ املادة 

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  من املتوقع أن يعتمد املؤمتر، باالستناد إىل توصيات اهليئة :اإلجراء -٤١
 .مقرراً عن تطوير التكنولوجيات ونقلها

 مـــن ١٤-٣ و٣-٢ واملـــادتني ٣-م أ/٣املقـــرر ( مـــن االتفاقيـــة ٩-٤ و٨-٤تـــنفيذ املـــادة  )و(
 )بروتوكول كيوتو

. ا املقرر اعـتمد مؤمتـر األطـراف برنامج العمل املبني يف مرفق هذ           ٤-م أ /٥يف املقـرر    : معـلومات أساسـية    -٤٢
ووفقـاً لـربنامج العمـل هـذا، يـتعني عـلى مؤمتـر األطـراف يف دورته السادسة أن حيدد أي إجراءات إضافية مطلوبة                  

ويف املقرر .  من بروتوكول كيوتو١٤-٣ و٣-٢ من االتفاقية، فضالً عن املادتني ٩-٤ و٨-٤لتناول تنفيذ املادة   
، وتقييم هذه العملية يف ٤-م أ/٥ و٣-م أ /٣ قـررها املقـرران       قـرر املؤمتـر مواصـلة عمـلية التـنفيذ الـيت            ٥-م أ /١٢

كما دعيت اهليئتان الفرعيتان إىل تقدمي توصيات إىل مؤمتر    . دورتـه السادسـة، ويف دورات الحقة حسب االقتضاء        
 .األطراف بعد النظر يف تقارير حلقات العمل املعقودة فيما بني الدورات

املؤمتـر مقرراً أو مقررات عن أية إجراءات أخرى مطلوبة للتصدي لتنفيذ    مـن املـتوقع أن يـتخذ         :اإلجـراء  -٤٣
 . من بروتوكول كيوتو١٤-٣ و٣-٢ من االتفاقية، وكذلك املادتني ٩-٤ و٨-٤املادة 

 )٥-م أ/١٣ و٤-م أ/٦املقرران (األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية  )ز( 

مؤمتـر األطـراف يف دورتـه األوىل من اهليئتني الفرعيتني أن تقوما، مبساعدة من      طـلب    :معـلومات أساسـية    -٤٤
األمانـة، بـإعداد تقرير توليفي سنوي عن األنشطة املنفذة باملشاركة يف إطار املرحلة التجريبية لكي ينظر فيه مؤمتر    

 ).١-م أ/٥املقرر (األطراف 
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 املشــاركة يف أنشــطة مــنفذة باملشــاركة يف إطــار   شــجع مؤمتــر األطــراف األطــراف ٥-م أ/١٣ويف املقــرر  -٤٥
 ٣٠املرحــلة التجريــبية عـــلى تقــدمي مــزيد مـــن املعــلومات باســـتخدام منــوذج اإلبــالغ املوحـــد، يف موعــد غايـــته         

ــران ــه /حزي ــرابع    ٢٠٠٠يوني ــتوليفي الســنوي ال ــتقرير ال ــا يف ال ــنظر فيه ــة   . ، وذلــك لل ــتقرير يف الوثيق ــذا ال ــرد ه وي
FCCC/SB/2000/6 . االطـالع عـلى مجيـع الـتقارير عـن أنشـطة املشـاريع املـنفذة باملشـاركة الـيت نظر فيها               وميكـن 

 .)١٠(التقرير التوليفي، من خالل موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة اإلنترنت

 منــوذج اإلبــالغ ويف املقــرر نفســه دعــا مؤمتــر األطــراف األطــراف إىل تقــدمي مقــترحات لتحســني مشـــروع -٤٦
وأعـدت األمانـة، باالستنـاد . ٢٠٠٠مارس / آذار٣١ حبلول FCCC/SB/1999/5/Add.1املوحد الوارد يف الوثيقة   

إىل سـتة تقاريـر تلقـتها، مشـروع تعديـل آخـر لـنموذج اإلبـالغ املوحــد ومشـروع توجيـه، لكـي يستخدمه املؤمتر             
(FCCC/SB/2000/6/Add.1). 

اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ املؤمتـر لكـي يـأخذ عـلماً بالـتقرير التوليفي الرابع ولكي ينظر يف           سـتدعو    :اإلجـراء  -٤٧
 .النموذج املوحد املنقح لتقدمي التقارير

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل املؤمتر يف دورتيهما الثانية عشرة والثالثة عشرة )ح( 

 مسـائل أخرى تنظر فيها اهليئتان الفرعيتان وتتطلب توجيه اهتمام  سـيتم يف إطـار هـذا البـند الـنظر يف أيـة            -٤٨
 .مؤمتر األطراف إليها

 من االتفاقية) ب(و) أ(٢-٤االستعراض الثاين ملدى مالءمة املادة  -٥

من ) ب(و) أ(عـلى أن يـتم اسـتعراض ثـاٍن للفقرتني الفرعيتني            ) د(٢-٤ تـنص املـادة      :معـلومات أساسـية    -٤٩
تعذر "ويف الدورة لرابعة ملؤمتر األطراف اتضح أنه . ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٣١عد أقصاه ، يف مو٢-٤املادة 

، مت إدراج )١٢(١٦ووفقاً ملشروع القاعدة . )١١(بشأن املوضوع" التوصل إىل اتفاق على أي استنتاجات أو مقررات
متراألطراف اخلامس، اقترحت   وأثـناء اعـتماد جـدول أعمـال مؤ        . البـند يف جـدول أعمـال مؤمتـر األطـراف اخلـامس            

استعراض مدى مالءمة تنفيذ الفقرتني " والصـني تعديـل بـند جـدول األعمـال حبيـث يصـبح كـاآليت            ٧٧جمموعـة ال      
ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن هذا االقتراح، وأعرب الرئيس       ".  من االتفاقية  ٤مـن املادة    ) ب(و) أ(٢الفرعيـتني   

ووفقاً لذلك، اعتمد املؤمتر جدول أعمال . وات بغية التوصل إىل توافق يف اآلراءعـن عـزمه إجراء املزيد من املشار      
نوفمرب / تشـريـن الثاين   ٥ويف اجللسـة العامـة األخـرية، املعقـودة يف           . الـدورة، باسـتثناء هـذا البـند الـذي تـرك معـلقاً             

الـدورة اخلامسة بصيغته  يف جـدول أعمـال   ] البـند [يـدرج  "، قـرر املؤمتـر بـناء عـلى مقـترحات الـرئيس، أن         ١٩٩٩
الواردة يف جدول األعمال املؤقت، واخللوص، فيما يتعلق ذا البند، إىل أنه تبني أن من املستحيل الوصول إىل أي 

من مشروع النظام الداخلي املطبقتني ) ج(١٠ واملادة ١٦وعليه، فإن املادة ... استنتاجات أو مقررات يف الدورة      
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وقد سجل . )١٣("ى هذا البند وسيدرج البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة السادسةحالياً سيستمر تطبيقهما عل
 والصـني يف حاشية للبند، يف جدول األعمال املؤقت للدورة  ٧٧تعديـل صـياغة هـذا البـند املقـترح مـن جمموعـة ال                  

 .السادسة ملؤمتر األطراف

وجيوز . قـرر يـنهي به مداوالته حول هذا البند  أو م/ قـد يـرغب املؤمتـر يف اعـتماد اسـتنتاجات و            :اإلجـراء  -٥٠
 .للرئيس أن جيري مشاورات غري رمسية دف حتديد أفضل سبيل ملعاجلة هذا املوضوع

الـبالغات الوطنية   . اسـتعراض تـنفيذ االلـتزامات واألحكـام األخـرى لالتفاقيـة           
عمــلية الــتجميع  . املقدمــة مــن األطــراف املدرجــة يف املــرفق األول لالتفاقيــة     

 .ملخص. لتوليف الثانية للبالغات الوطنية الثانيةوا
 

 FCCC/CP/1998/1 

2 وAdd.1و

االسـتعراض الثاين  . اسـتعراض تـنفيذ االلـتزامات واألحكـام األخـرى لالتفاقيـة          
 .جمموعة املعلومات املقدمة من األطراف). ب(و) أ(٢-٤ملدى كفاية املادة 

 

 FCCC/CP/1998/MISC.6 

ف الثانية للبالغات الوطنية األوىل املقدمة من األطراف        عملية التجميع والتولي  
 .املدرجة يف املرفق األول

 FCCC/CP/1996/2 

2 وAdd.1و

 مقترح لتعديل القوائم الواردة يف املرفقني األول والثاين لالتفاقية -٦

 استعراض املعلومات واملقـررات اليت: حبذف اسم تركيا منهما   

 )١٤(من االتفاقية) و(٢-٤ادة ميكن اختاذها مبوجب امل   

ــتراحات الــيت قدمــتها باكســتان     :معــلومات أساســية -٥١ ــه اخلامســة، االق  اســتذكر مؤمتــر األطــراف، يف دورت
وأذربـيجان يف دورتـه الثالـثة حبـذف اسـم تركيا من القوائم الواردة يف املرفقني األول والثاين لالتفاقية وأخذ علماً                   

وبعد االستماع لبيانات األطراف، طلب . تركيا اليت مل تصبح بعد طرفاً يف االتفاقية       أيضـاً باملعـلومات املقدمـة من        
وأفاد . املؤمتـر مـن الـرئيس أن جيـري مشـاورات غـري رمسية دف االنتهاء من النظر يف هذا املقترح يف اية الدورة           

وأخذ املؤمتر علماً بتقرير الرئيس . حالـرئيس بأنه مل يكن باإلمكان التوصل إىل توافق يف اآلراء حول التعديل املقتر  
وتقديراً . وباجلهود اليت بذلتها تركيا من أجل إحراز تقدم حنو حتقيق هدف االتفاقية رغم أا ليست بعد طرفاً فيها

للجهود  اليت تبذهلا تركيا، طلب املؤمتر إىل الرئيس أن يكثف سعيه إىل اجياد حل مقبول، وقرر أن ينظر يف املسألة 
استعراض املعلومات واملقررات املمكن اعتمادها مبوجب الفقرة "يد يف دورته السادسة يف إطار بند عنوانه مـن جد  
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وطلب مؤمتر األطراف من األمني التنفيذي أن يدرج هذا البند يف جدول أعمال ". ، من االتفاقية٤من املادة ) و(٢
 .الدورة السادسة

سـتماع إىل أي اقـتراح جديـد يقـدم عـن املوضوع والنظر فيه            قـد يـرغب مؤمتـر األطـراف يف اال          :اإلجـراء  -٥٢
 .دف إاء املداوالت حول هذا البند، حبلول اية الدورة

). و(٢-٤اســتعراض املعــلومات واملقــررات املمكــن اعــتمادها مبوجــب املــادة   
 .معلومات مقدمة من تركيا

 FCCC/CP/1997/MISC.3 

 

تعديــالت عــلى االتفاقيــة أو . الدوليــةالترتيــبات لعقــد االجــتماعات احلكوميــة 
رسائل من مجهورية باكستان اإلسالمية ومجهورية أذربيجان وهولندا . مرفقاا

والكويت تقترح إدخال ) بالنيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(
 )١٥(تعديالت على االتفاقية أو مرفقاا

 FCCC/SBI/1997/15 

 لدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامـل بوصفهاألعمال التحضريية ل -٧

 )١٦()٤-م أ/٨املقرر (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

بعد تلقي التقارير عن اجناز اهليئتني الفرعيتني لعملهما سينظر مؤمتر األطراف يف البنود الفرعية التالية ويف               -٥٣
 .أية مقررات توصي ا هاتان اهليئتان

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥ية، التعديالت واملبادئ التوجيهية مبوجب املواد النظم الوطن )أ( 

 ٥، وافق مؤمتر األطراف علـى إعداد مبادئ توجيهية مبقتضى املواد ٤-م أ/٨ مبوجـب املقـرر     :معـلومات أساسـية    -٥٤
 هذه املواد لكي يعتمدها  لـربوتوكول كيوتـو، دف التوصية، يف دورته السادسة، باعتماد مبادئ توجيهية مبوجب    ٨ و ٧و

وأقرت اهليئة الفرعية . (COP/MOP.1)مؤمتـر األطـراف بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كيوتـو يف دورتـه األوىل             
للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية، يف دروا الثانية عشرة، بأن بعض عناصر هذه املبادئ التوجيهية سيدخل عليها مزيد من                   

 .FCCC/SBSTA/2000/5) من ٣٦الفقرة (حقة التفصيل يف مرحلة ال

 للربوتوكول وأن يوصي ٨ و٧ و٥ مـن املـتوقع أن يوافـق املؤمتـر عـلى املـبادئ الـتوجيهية املتعـلقة باملواد           :اإلجـراء  -٥٥
ويتوقع من مؤمتر األطراف أيضاً أن يعتمد مقررا عن موعد إدخال    . االجـتماع األول لألطـراف باعتمادها     /مؤمتـر األطـراف   

 .يد من التفاصيل على هذه املبادئ التوجيهية وامتامهامز
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 مسائل تتعلق باستخدام األرض، وتغيري استخدام األرض، واحلراجة )ب( 

، برنامج عمل يتيح له أن يوصي، يف دورته  ٥-م أ/١٦ أقر مؤمتر األطراف يف مقرره :معـلومات أساسـية   -٥٦
ــادة   ــاريع مقــــررات تتعــــلق باملــ ــر    ٤-٣ و٣-٣السادســــة، مبشــ ــتمدها مؤمتــ ــروتوكول كيوتــــو لكــــي يعــ مــــن بــ

 .االجتماع األول لألطراف/األطراف

 من الربوتوكول وأن ٤-٣ و٣-٣ من املتوقع أن يوافق املؤمتر على نص املقررات املتعلقة باملادة      :اإلجراء -٥٧
 .االجتماع األول لألطراف، باعتماده/يوصي مؤمتر األطراف

 ٥-م أ/١٤ و٤-م أ/٧ املقرران(برنامج عمل باآلليات  )ج( 

 بـرنامج عمل بشأن اآلليات، على أن يعطي  ٤-م أ/٧ أقـر مؤمتـر األطـراف يف املقـرر       :معـلومات أساسـية    -٥٨
 و١٢ و٦أولويـة يف تنفيذه آللية التنمية النظيفة، وبغية اختاذ مقررات بشأن مجيع اآلليات املنصوص عليها يف املواد 

سـة مبا يف ذلك، حسبما يكون مناسباً، التوصيات اليت تقدم إىل مؤمتر            مـن بـروتوكول كيوتـو يف دورتـه الساد          ١٧
وطــلب املؤمتــر يف دورتــه اخلامســة إىل اهليئــتني الفرعيــتني أن تســرعا بوتــرية  . االجــتماع األول لألطــراف/األطــراف

 ).٥-م أ/١٤املقرر (املفاوضات من أجل بلوغ اهلدف املشار إليه أعاله 

 ١٧ و١٢ و٦ يعتمد املؤمتر مقررات بشأن مجيع اآلليات املنصوص عليها يف املواد  من املتوقع أن:اإلجراء -٥٩
االجتماع األول /من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك، حسبما يكون مناسباً، التوصيات اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف

 .لألطراف

 اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو )د( 

 أن يواصـل الفـريق العـامل املشـترك املعـين      ٥-م أ/١٥ قـرر مؤمتـر األطـراف يف املقـرر     :لومات أساسـية معـ  -٦٠
وطلب إىل الفريق العامل املشترك املعين . ٤-م أ/٨باالمتثال، أعماله باالستناد إىل الوالية املنصوص عليها يف املقرر 

تائج الـيت خيـلص إليهـا إىل مؤمتر األطراف يف دورته    باالمتـثال أن يعمـل عـلى امتـام عملـه وأن يقـدم تقريـراً عـن النـ                 
السادسـة، عـن طـريق اهليئـتني الفرعيـتني، بغيـة متكـني مؤمتراألطـراف مـن االتفـاق يف هذه الدورة على مقرر بشأن                  

كمـا سـينظر مؤمتـر األطـراف يف املسائل املعلقة املتصلة باللجنة االستشارية           . (االمتـثال مبوجـب بـروتوكول كيوتـو       
 ). أدناه٨١انظر الفقرة (دة األطراف املقترح انشاؤها املتعد

 مـن املـتوقع أن يعـتمد املؤمتـر مقـرراً بشأن االمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو وأن يوصي مؤمتر          :اإلجـراء  -٦١
 .االجتماع األول لألطراف باعتماده/األطراف
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 يف السياسات والتدابري" أفضل املمارسات" )ه ( 

أفضــل " مــن األمانــة أن تعــد تقريــراً عــن ٤-م أ/٨لب مؤمتــر األطــراف، يف املقــرر  طــ:معــلومات أساســية -٦٢
يف السياسـات والتدابري لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورا احلادية               " املمارسـات 

التدابري بناء على   يف السياسات و  " أفضـل املمارسـات   "كمـا طـلب إىل األمانـة أن تـنظم حـلقة عمـل حـول                 . عشـرة 
استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورا احلادية عشرة، وأن تقدم تقريراً عن نتائج حلقة 

 ١٣ إىل ١١وعقــدت حــلقة العمــل يف كوبــنهاغن يف الفــترة مــن  . العمــل إىل مؤمتــر األطــراف يف دورتــه السادســة 
 .٢٠٠٠أبريل /نيسان

ومن املتوقع . عى مؤمتر األطراف إىل األخذ علماً بتقرير حلقة العمل املعقودة يف كوبنهاغن         سيد: اإلجراء -٦٣
أن يعـتمد املؤمتـر اسـتنتاجات اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية يف دورا الثالثة عشرة وأن يعتمد أية              

كيفية التعجيل بوترية العمل املتعلق بأفضل      مقـررات توصـي ـا اهليـئة الفـرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن               
 .املمارسات يف السياسات والتدابري

  من بروتوكول كيوتو١٤-٣مسائل متعلقة باملادة  )و( 

االجتماع األول / من بروتوكول كيوتو، سينظر مؤمتر األطراف ١٤-٣ مبوجب املادة    :معـلومات أساسـية    -٦٤
وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة، وبعد النظر يف . ١٤-٣ادة  لألطـراف يف اختاذ إجراءات لتنفيذ أحكام امل       
 ١٤-٣ و٣-٢ واملادتان ٣-م أ/٣املقرر ( من االتفاقية    ٩-٤ و ٨-٤هـذه املسـألة إىل جانب النظر يف تنفيذ املادة           

ر  كمدخـل يف مؤمت ١٤-٣، أن يـوايل الـنظر يف دورتـه السادسـة، يف مسـائل تتعـلق باملـادة        )مـن بـروتوكول كيوتـو    
 مـن االتفاقية   ٩-٤ و ٨-٤االجـتماع األول لألطـراف، مـع مـراعاة املناقشـات اجلاريـة عـن تـنفيذ املـادة                    /األطـراف 

 ).٥-م أ/١٢املقرر (

 قـد يـرغب مؤمتـر األطـراف يف اعـتماد مقرر، إما قائماً بذاته وإما كجزء من مقرر بشأن تنفيذ                    :اإلجـراء  -٦٥
االجــتماع األول لألطــراف يف اإلجــراءات الالزمــة /مؤمتـر األطــراف  مــن االتفاقيــة، بشــأن نظــر ٩-٤ و٨-٤املـادة  

أو آثار تدابري االستجابة على البلدان النامية األطراف، وفقاً للمادة /لتقـليل اآلثـار الضارة النامجة عن تغري املناخ و     
 . من بروتوكول كيوتو١٤-٣

 )٤-م أ/١٦ملقرر ا(أثر املشاريع املنفردة على االنبعاثات يف فترة االلتزام  )و( 

، قرر مؤمتر األطراف النظر يف دورته الرابعة يف ٣-م أ/١مـن املقـرر   ) د(٥ يف الفقـرة   :معـلومات أساسـية    -٦٦
املـنهجيات املالئمـة ملعاجلـة حالـة األطـراف املدرجـة يف املـرفق بـاء مـن الربوتوكول اليت تعترب بالنسبة هلا املشاريع                      "
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النبعاثات خالل فترة االلتزام والنظر، حسبما يكون مناسباً، يف إجراءات بشأن املنفردة ذات أثر تناسيب مهم على ا
، طلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  ٤-م أ /١٦ويف املقرر   . املنهجيات املالئمة 

دورة مقرراا بشأن هذه إبالغـه يف دورتـه اخلامسـة بـأي معـلومات إضافية عن املوضوع وقرر أن يتخذ يف تلك ال         
 .املسألة، حسب االقتضاء

اعـتمد مؤمتــر األطـراف، يف دورتــه اخلامسـة، النــتائج الـيت خلصــت إليهـا اهليــئة الفـرعية للمشــورة العــلمية        -٦٧
والتكـنولوجية يف دورـا احلاديـة عشـرة، الـيت قـررت فيهـا أن تـنظر يف هذه املسألة جمدداً يف دورا الثالثة عشرة،                      

، وذلك بغية ٢٠٠٠يوليه / متوز١٧عني االعتبار أية معلومات إضافية تقدمها األطراف يف موعد ال يتجاوز آخذة ب
 .FCCC/SBSTA/1999/14) من ٦٠الفقرة (التوصية مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة 

نفردة يف االنبعاثات يف فترة  مـن املـتوقع أن يعـتمد مؤمتـر األطـراف مقـرراً بشـأن أثر املشاريع امل             :اإلجـراء  -٦٨
 .االلتزام بناء على توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورا الثالثة عشرة

مســائـل أخــرى حمالــة إىل مؤمتــر األطــراف مــن اهليئــتني الفرعيــتني يف دورتيهمــا الــثانية عشــرة    )ح(
 والثالثة عشرة

 أيـة مسـائل أخـرى تـنظر فيهـا اهليئتان الفرعيتان وتتطلب توجيه انتباه          سـيتم يف إطـار هـذا البـند الـنظر يف            -٦٩
 .مؤمتراألطراف إليها

 املسائل اإلدارية واملالية -٨

خيارات : التأخر يف سداد االشتراكات" بعد النظر يف تقرير قدمه األمني التنفيذي عن    :معلومات أساسية  -٧٠
دورـا الثانية عشرة، مشروع مقرر لكي تنظر فيه يف دورا الثالثة          االسـتجابة، أعـدت اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ، يف            

 .(FCCC/SBI/2000/5)عشرة 

، أن يقدم اىل )١-م أ/١٥املقرر (تقضي اإلجراءات املالية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  -٧١
الية ويف أسرع وقت بعد تقفيل حسابات  مؤمتـر األطـراف كشـف ـائي باحلسابات املراجعة يغطي كامل الفترة امل             

 .١٩٩٩-١٩٩٨ كشوف احلسابات املراجعة للفترة املالية FCCC/SBI/2000/9وترد يف الوثيقة . الفترة املالية

 معـلومات عـن الدخل واإلنفاق وكذلك تنفيذ الربامج أثناء النصف       FCCC/SBI/2000/8تـرد يف الوثيقـة       -٧٢
 .الوثيقة معلومات مستوفاة عن مسائل تتعلق باملوظفني والترتيبات اإلداريةوتتضمن هذه . ٢٠٠٠األول من عام 
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 معـلومات عـن حالـة سـداد األطـراف الشتراكام يف امليزانية         FCCC/SBI/2000/INF.11تـرد يف الوثيقـة       -٧٣
ــتغري املــناخ و      ــة ل ــة األمــم املــتحدة اإلطاري الصــندوق األساســية والصــندوق االســتئماين للمشــاركة يف عمــلية اتفاقي

 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣١االستئماين لألنشطة التكميلية لالتفاقية، وذلك حىت 

 .نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورتيهما الثانية عشرة والثالثة عشرة يف مسائل تتعلق بتنفيذ اتفاق املقر -٧٤

ملسـائل اإلداريـة واملاليـة، مبـا فيها      مـن املـتوقع أن يـنظر مؤمتـر األطـراف يف مقـرر شـامل بشـأن ا               :اإلجـراء  -٧٥
كما . املسـائل املتعـلقة بالـتأخر يف االشتراكات، بناء على توصيات من اهليئة الفرعية للتنفيذ وأن يعتمده بعد ذلك         

قـد يتـناول مؤمتـر األطراف مسائل نامجة عن تنفيذ اتفاق املقر بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية             
 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخوأمانة 

/  حزيران١٦-١٢تقريـر اهليـئة الفـرعية للتنفيذ عن دورا الثانية عشرة، بون           
 ٢٠٠٠يونيه 

 FCCC/SBI/2000/5 

 البيانات -٩

 بيانات األطراف )أ( 

 بيانات األطراف املشاركة بصفة مراقبة )ب( 

 بيانات املنظمات احلكومية الدولية )ج( 

 بيانات املنظمات غري احلكومية )د( 

/٠٠يلقـي الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود، بيانات موجزة عن السياسة العامة وذلك ابتداًء من الساعة  -٧٦
وتوزع النصوص الكاملة للكلمات الرمسية، يف . نوفمرب/ تشرين الثاين٢١ بعد الظهر وحىت منتصف ليل الثالثاء ١٥

 .منها اىل األمانة أثناء انعقاد الدورةحالة تقدمي نسخ كافية 

. نظــراً لعــدد األطــراف وقــلة الوقــت املــتاح إللقــاء الكــلمات، ســيتعني عــلى املؤمتــر أن حيــدد املــدة للكــلمة -٧٧
ويشجع املؤمتر بشدة إلقاء كلمات بالنيابة عن . وتـتراوح املـدة املوصـى ـا إللقـاء الكـلمة بـني ثالث وأربع دقائق                

 إذا كانت األعضاء األخرى يف اموعة ال ترغب يف التحدث؛ وسيتاح وقت إضايف للكلمات جمموعات األطراف،
 .اليت تلقى بأمساء اموعات
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 ٣أكتوبر وحىت يوم اجلمعة / تشرين األول٢يفتح باب التسجيل يف قائمة املتحدثني ابتداًء من يوم االثنني  -٧٨
 Office of the Secretary of the عـن هـذه القائمـة اىل    وميكـن إرسـال االستفسـارات   . نوفمـرب /تشـرين الـثاين  

Conference at the UNFCCC secretariat, telephone number (49-228) 815-1520 or (49-228) 815-
1426; fax number (49-228) 815-1999; e-mail: secretariat@unfccc.int. 

لية واملنظمات غري احلكومية إللقاء كلمات أمام مؤمتر        وسـتوجه دعـوة اىل ممثـلي املـنظمات احلكومية الدو           -٧٩
وتتراوح املدة املوصى ا إللقاء هذه الكلمات بني . نوفمرب/ تشرين الثاين٢١األطراف يف صباح يوم الثالثاء املوافق 

 عن  وسـتدرج يف اإلخطـار املوجه اىل املشاركني أية معلومات أخرى تتعلق بقائمة املتحدثني             . ثـالث وأربـع دقـائق     
 .هذا البند

 مسائل أخرى -١٠

ويتعلق أحد هذه البنود بتوصية     . يتـناول هـذا البـند أيـة مسـائل أخـرى يوجـه إليهـا انتـباه مؤمتـر األطراف                     -٨٠
مقدمـة مـن اهليئـتني الفرعيـتني يف دورـا الـثانية عشـرة بـأن يعتمد املؤمتر، يف دورته السادسة، مشروع قرار بشأن                        

األفريقي، ال سيما موزامبيق، حيث أدى اإلعصار اىل دمار وخسائر فادحة يف األرواح التضامن مع بلدان اجلنوب 
)FCCC/SBI/2000/5و FCCC/SBSTA/2000/5.( 

ــباه مؤمتــر األطــراف يتعــلق باللجــنة االستشــارية املــتعددة األطــراف املقــترح       -٨١ ومثــة بــند آخــر يســتوجب انت
ارية عن اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبوجب بروتوكول إنشاؤها، وهو بند قد يتعلق أيضاً باملناقشات اجل

 ). أعاله٦٠انظر الفقرة (كيوتو 

ــائب رئيــس املؤمتــر، أن يعقــد         -٨٢ ــه اخلامســة، مــن الســيد ســالدي، ن طــلب رئيــس مؤمتــر األطــراف يف دورت
). ٤-م أ/١٠املقرر (طراف مشـاورات غـري رمسيـة عـن املسـائل املعـلّقة اخلاصـة بإنشاء عملية استشارية متعددة األ             

وأشـار السـيد سـالدي، يف تقريـره عـن نتائج مشاوراته، اىل أنه مل يتم حىت اآلن التوصل اىل توافق يف اآلراء بشأن         
وقرر مؤمتر األطراف، بناء على اقتراح من الرئيس، أن يرجئ النظر يف املسألة اىل دورته السادسة        . املسـائل املعلّقة  

وقـد يعقـد الـرئيس املشـاورات غري الرمسية أو يطلب من أحد            ). FCCC/CP/1996/6ن   مـ  ١٠٥ و ١٠٤الفقـرتان   (
 . أعضاء املكتب أن يعقد مشاورات عن املسائل املعلّقة وأن يقدم تقريراً اىل املؤمتر بشأن نتائج هذه املشاورات
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 اختتام الدورة -١١

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة )أ( 

 سـيتم إعـداد مشـروع تقريـر عـن أعمال الدورة لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف اية           :ات أساسـية  معـلوم  -٨٣
 .دورته

 وفقـاً للممارسـة املتـبعة، يدعـى مؤمتـر األطـراف اىل اعـتماد مشروع التقرير وتفويض املقرر يف         :اإلجــراء  -٨٤
 .األمانةاستكمال التقرير النهائي عقب الدورة بتوجيهات من الرئيس ومساعدة من 

 اختتام الدورة )ب( 

 .تعلن الرئيسة اختتام الدورة -٨٥

 احلواشي

 .FCCC/CP/1996/2انظر الوثيقة  )١( 

ــر األطــراف،    )٢(  ــدورة اخلامســة ملؤمت ــن املســتحيل الوصــول إىل أي اســتنتاجات أو    "يف ال ــبني أن م ت
 والصني تعديل البند ٧٧ة ال  واقـترحت جمموع  ). ١٨، الفقـرة    FCCC/CP/1999/6(بشـأن هـذه املسـألة       " مقـررات 
 ).١٧، الفقرة FCCC/CP/1999/6 (٤من املادة ) ب(و) أ(٢استعراض مدى كفاية تنفيذ الفقرة : "كما يلي

الـتعديل السـابق الـذي اقترحـته كازاخسـتان والقاضي بإضافة امسها إىل القائمة الواردة يف املرفق                 )٣( 
 .٢٠٠٠نيه يو/ حزيران١٣األول سحب مبذكرة شفوية مؤرخة 

اقـترح الـرئيس يف الـدورة اخلامسـة لـلمؤمتر، بناء على مشاورات مع املكتب، أن يكون مفهوماً،             )٤( 
وبنفس . فـيما يتعـلق ـذا البـند الفـرعي، أن بـرنامج العمل املتعلق بآليات بروتوكول كيوتو سيجري تناوله ككل                   

 اليت ينبغي أن يبت فيها املؤمتر، فضالً عن اجلوانب الروح، سينظر مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة، يف اجلوانب
اليت تتطلب اختاذ إجراءات من قبل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورا 

 ).١٦، الفقرة FCCC/CP/1999/6(األوىل 

 .FCCC/CP/1996/2انظر الوثيقة  )٥( 
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 )تابع (احلواشي

وميكن تقدمي معلومات تتصل ذا . ات لـإلدالء بـبيانات يف إطار هذا البند الفرعي       مل تـتخذ ترتيـب     )٦( 
 .الشأن يف بيانات يدىل ا يف إطار بنود أخرى أو بصورة خطية إىل األمانة

ــائق  )٧(  ــرة FCCC/CP/1995/7انظــر الوث ــرة FCCC/CP/1996/15 ؛ و١٠، الفقـــ  ؛ و١٢، الفقــ

FCCC/CP/1997/7 ؛ و٢١، الفقرة FCCC/CP/1998/16 ؛ و١١، الفقرة FCCC/CP/1999/6 وقد . ١٤، الفقرة
 .طبق مشروع النظام الداخلي، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختالف احلال، على اهليئات الفرعية

 )٨( FCCC/CP/1998/16/Add.1 ٤-م أ/١٩، املقرر. 

 )٩( FCCC/CP/1999/6 ٣١، الفقرة. 

 )١٠( html.index/aij/rogramp/de.unfccc.www://http. 

 .FCCC/CP/1998/16 من ٦٤الفقرة  )١١( 

أي بـند من جدول أعمال دورة عادية ال يستكمل النظر فيه أثناء  "تـنص هـذه القـاعدة عـلى أنـه          )١٢( 
 ".الدورة، يدرج تلقائياً يف جدول أعمال الدورة العادية التالية ما مل يقرر مؤمتر األطراف غري ذلك

 .FCCC/CP/1999/6 من ١٨ و١٧ الفقرتان )١٣( 

 .٣انظر أيضاً احلاشية  )١٤( 

 .سحبت الكويت وهولندا اقتراحيهما منذ ذلك احلني )١٥( 

 .٤انظر أيضاً احلاشية  )١٦( 
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 املرفق

  عامة عن فترة انعقاد الدورةفكرة
 السبت،

 نوفمرب/ الثاينتشرين ١٨
 اجلمعة،

 نوفمرب/ الثاينتشرين ١٧
 اخلميس،

 نوفمرب/اين الثتشرين ١٦
 األربعاء،

 نوفمرب/ الثاينتشرين ١٥
 الثالثاء،

 نوفمرب/ الثاينتشرين ١٤
 االثنني،

 نوفمرب/ الثاينتشرين ١٣

 
 للمشـــــورة الفــــرعية  اهليــــئة 

اهليئة /العـلمية والتكـنولوجية   
 الفرعية للتنفيذ

 )االجتماعاتاختتام (

 للمشـــــورة الفــــرعية  اهليــــئة 
اهليئة /العـلمية والتكـنولوجية   

  للتنفيذالفرعية

 للمشـــــورة الفــــرعية  اهليــــئة 
اهليئة /العـلمية والتكـنولوجية   

 الفرعية للتنفيذ

 للمشـــــورة الفــــرعية  اهليــــئة 
اهليئة /العـلمية والتكـنولوجية   

 الفرعية للتنفيذ

 للمشـــــورة الفــــرعية  اهليــــئة 
اهليئة /العـلمية والتكـنولوجية   

 الفرعية للتنفيذ

ــتاح ــدورة افتــ ــة الــ  السادســ
من  ١البند  (ملؤمتر األطراف   

 )جدول األعمال املؤقت
 اهليئـــتني اجـــتماعات افتـــتاح

 الفرعيتني

 اجلمعة، 
 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٤

 اخلميس،
 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣

 األربعاء،
 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢

 الثالثاء،
 نوفمرب/ تشرين الثاين٢١

 االثنني،
 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠

 

ــتام ــدورة اختــ ــة الــ  السادســ
ــر األ ــرافملؤمتــ ــتماد : طــ اعــ

 املقررات والنتائج

ــدورة ــة الـــ ــر السادســـ  ملؤمتـــ
ــراف ــات : األطــــــ مفاوضــــــ
 ومشاورات

ــدورة ــة الـــ ــر السادســـ  ملؤمتـــ
ــراف ــات : األطــــــ مفاوضــــــ
 ومشاورات

 :البيانات
 واملــنظمات الــدول: صــباحاً

 املشاركة بصفة مراقب
األطــــــراف : الظهــــــر بعــــــد

 )اجتماع مطول(

 السادســة  الــدورة  اســتئناف 
 ملؤمتر األطراف

ــ( ــند ) ح(-)أ(٢ند الب  ٣والب
 جدول األعمال املؤقت؛    من

ــب    ــرى حبســـــ ــنود أخـــــ بـــــ
 )الضرورة

   املتوخى مشاركة وزراء وكبار مسؤولنيمن 
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