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تقرير الفريق العامل املخصص بشأن االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول         -٤
 . كيوتو

 .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة -٥

 .تقرير جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك -٦

 .تقرير جلنة االمتثال -٧

 .ما يتعلق باإلجراءات واآلليات ذات الصلة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو في -٨

 . تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو -٩

توليف للتقارير اليت تبني التقدم احملرز : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية -١٠
 .وكول كيوتو من بروت٣ من املادة ٢وفقا للفقرة 

 . منه٩استعراض بروتوكول كيوتو عمالً باملادة  -١١

 .بناء القدرات مبوجب برتوكول كيوتو -١٢

 .صندوق التكيف -١٣

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل ذات الصلة بالفقرة  -١٤

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل ذات الصلة بالفقرة  -١٥

 . بيالروس لتعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتواقتراح من -١٦

تقريـر الرئـيس عـن املشـاورات املتعلقة باقتراح االحتاد الروسي لوضع اإلجراءات املالئمة للموافقة على                  -١٧
 .االلتزامات الطوعية

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٨

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ( 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني  )ب( 

امتـيازات وحصـانات األفراد العاملني يف هيئات مشكلة مت تأسيسها مبوجب بروتوكول              )ج( 
 .كيوتو
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مسـائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                -١٩
 كيوتو

 .رفيع املستوىاجلزء ال -٢٠

 .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -٢١

 .مسائل أخرى -٢٢

 :اختتام الدورة -٢٣

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

 .اختتام الدورة )ب( 

 )١(استعراض عام:  التنظيم املقترح للدورتني-ثانياً 

وبعد حفل  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٦ بافتتاح مؤمتر نريويب يوم االثنني املوافق        يبحفـل للترح  سـينظم    -١
 .الترحيب، سيقوم رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة بافتتاح الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف

وسيتناول . ال املؤقت  من جدول األعم   ١ البند   جلسة افتتاح الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف      وسـتتناول    -٢
 من جدول األعمال املؤقت، مبا يف ذلك انتخاب    ٢مؤمتـر األطـراف أيضاً بعض املسائل اإلجرائية الواردة يف إطار البند             

وليس من املقرر اإلدالء ببيانات، باستثناء تلك       . رئيس الدورة الثانية عشرة للمؤمتر، وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل         
وسيحيل مؤمتر األطراف بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب           . ء هبا نيابة عن اجملموعات    اليت سيتم اإلدال  

 .وسترفع اجللسة االفتتاحية بعد ذلك.  من جدول األعمال املؤقت٧وسيتناول بعد ذلك البند . االقتضاء

راف يف بروتوكول كيوتو بعد ذلك      وسـتفتتح الـدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األط           -٣
 من جدول أعماله املؤقت، فضالً      ١وسيتناول مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو البند            

وليس من املقرر   . ، مبا يف ذلك إقرار جدول أعماله وتنظيم العمل        ٢عـن بعـض املسائل اإلجرائية الواردة يف إطار البند           
وسيحيل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع      . نات، باستثناء تلك اليت سيتم اإلدالء هبا نيابة عن اجملموعات         اإلدالء ببيا 

وسترفع اجللسة االفتتاحية   . األطراف يف بروتوكول كيوتو بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء            
 .بعد ذلك

                                                      

العامل بوصفه اجتماع   نظـراً إىل انعقـاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف                )١(
ولتيسري إحالة األطراف   . األطـراف يف بروتوكول كيوتو يف نفس فترة الدورة، فإن هذا االستعراض العام يغطي كال االجتماعني               

 واملراقـبني إلـيه، يـرد نص هذا االستعراض العام أيضاً يف شروح جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف                     
)FCCC/CP/2006/1 .(وقد تتم إتاحة معلومات أخرى يف إضافة هلذه الوثيقة وعلى موقع األمانة على الشبكة. 
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شرين لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة         الدورة اخلامسة والع  وقـد حتـدد عقد       -٤
وستواصالن عملهما يف جلسات عامة تعقد يوم الثالثاء املوافق       . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٦ يوم االثنني املوافق     الفرعية للتنفيذ 

 .تضاءنوفمرب، حسب االق/ تشرين الثاين٨نوفمرب، ويوم األربعاء املوافق / تشرين الثاين٧

للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية       للدورة الثانية وقـد حتـدد أيضاً عقد اجللسة االفتتاحية          -٥
وسيعقد الفريق  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٦ يوم االثنني املوافق     لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       

وسيعقد جلسة عامة يوم األربعاء     . نوفمرب حلقة عمل أثناء الدورة    / تشرين الثاين  ٧العـامل املخصص يوم الثالثاء املوافق       
 .نوفمرب للنظر يف نتائج حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة وإنشاء فريق لالتصال/ تشرين الثاين٨املوافق 

م اخلميس املوافق يو جلسة عامةمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     وسُيعقد   -٦
انظر جدول األعمال املؤقت    ( من جدول أعماله املؤقت      ١٧ و ١١ و ٧ و ٦ و   ٥نوفمرب لتناول البنود    / تشـرين الـثاين    ٩

). FCCC/KP/CMP/2006/1للفريق العامل بوصف اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو والشروح الواردة يف الوثيقة             
 .نوفمرب، إن اقتضى األمر ذلك/ين الثاين تشر١٠وسيواصل عمله يوم اجلمعة املوافق 

الدورة اخلامسة والعشرين لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة           وسـينتهي عمـل      -٧
وستضعان اللمسات األخرية على أكرب عدد ممكن من        . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٤يوم الثالثاء املوافق    الفرعـية للتنفـيذ     
الن نـتائج عمـلهما إىل مؤمتر األطراف أو إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 املسـائل، وسـتحي   
 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٤ عمله أيضا يوم الثالثاء املوافق الفريق العامل املخصصوسينهي . بروتوكول كيوتو

 األجل للتصدي لتغري املناخ من      وسـتعقد حلقـة العمل الثانية يف إطار احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل             -٨
جنباً إىل جنب مع اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف        نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ إىل   ١٥خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية من      

 . ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أثناء انعقاد اجلزء الرفيع املستوى

 كة بـني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           وسـتعقد جلسـات مشـتر      -٩
 وسيحضر اجلزء الرفيع  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٧ إىل   ١٥بـروتوكول كيوتو خالل انعقاد اجلزء الرفيع املستوى من          

وستعقد . نوفمرب/ثاين تشرين ال١٦ إىل ١٥الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود الذين سيدلون ببيانات وطنية من     املسـتوى 
 ١٧جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو صباح يوم                 

 .نوفمرب لالستماع إىل البيانات اليت ستديل هبا املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية/تشرين الثاين

 ؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          جلسات منفصلة مل  وستعقد   -١٠
 .نوفمرب العتماد املقررات واالستنتاجات الناشئة عن الدورتني اجلاريتني/ تشرين الثاين١٧بعد ظهر يوم اجلمعة املوافق 

 . نريويبويرد يف املرفق األول استعراض عام لسيناريو الدورتني اللتني ستعقدان يف -١١
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وقـد أوصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين بأن تنتهي اجللسات يف األوقات العادية الساعة                   -١٢
وقد لوحظ أيضاً مع    . )٢(السادسة بعد الظهر وبأنه جيوز، يف ظروف استثنائية، مواصلتها على أن ال تتعدى التاسعة مساءً              

. لسات نتيجة العمليات اجلديدة اليت مت إنشاؤها مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو          القلـق زيادة الضغط على وقت اجل      
 مبدأ األخذ بتدابري استخدام الوقت املتاح لالجتماعات استخداماً أجنع والحظت الفرعية للتنفيذ اهليئةوأيدت 

 الفرعية للتنفيذ هليئةاكما شجعت . مـع التقدير استعداد األطراف للتحلي باملرونة واالنضباط يف هذا الشأن      
 .على احلد من الوقت املخصص للبيانات يف اجللسات العامة

ولالسـتفادة مـن الوقـت املخصص للجلسات إىل أقصى حد، جيوز لرئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر             -١٣
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أو لرئيسي اهليئتني الفرعيتني، حيثما كان ذلك

ممكناً ومناسباً، االقتراح بأن ييسر املشتركون يف رئاسة جمموعات التفاوض التوصل إىل اتفاق بعرض مشاريع               
االستنتاجات األولية يف اجللسة األوىل جملموعات التفاوض اليت سيتم إنشاؤها، على أساس التقارير والبيانات              

ويرجى من ممثلي   . أو مشاورات سابقة  /اوضات و ذات الصلة اليت تقدم يف اجللسات العامة، مع مراعاة أية مف          
وعلى املمثلني الراغبني يف إتاحة بيان . األطـراف واملـنظمات الدولية اختصار بياناهتم الشفهية قدر اإلمكان     

  .خطي التقدم بنسخ منه لتوزيعها

حة، أثر أيضاً على وعـالوة عـلى ذلك، سيكون للمرافق املتاحة يف نريويب، وخباصة عدد قاعات االجتماع املتا     -١٤
 .ورمبا تعني تعديل سيناريو التنظيم املشار إليه أعاله فيما لو خضعت املرافق لقيود غري متوقعة. السيناريو املعد للمؤمتر

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثالثاً 

  افتتاح الدورة-١

بروتوكول كيوتو رئيس الدورة الثانية     سيفتتح الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            -١٥
وقد مت تعيني السيد كيبوانا من جانب       . عشرة ملؤمتر األطراف، السيد كيفوتا كيبوانا، وزير البيئة واملوارد الطبيعية يف كينيا           

انية ملؤمتر  وسيكون أيضاً رئيس الدورة الث    . اجملموعـة األفريقـية وفقاً لنظام تناوب الرئاسة فيما بني اجملموعات اإلقليمية           
 .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

قامت األمانة، باالتفاق مع رئيس الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف، بصياغة جدول األعمال املؤقت              : اخللفية -١٦
بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مع مراعاة اآلراء اليت أبدهتا األطراف            للدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل      

 .أثناء انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وأعضاء املكتب والطلبات الواردة من األطراف

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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تو إىل إقرار جدول األعمال     سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيو         : اإلجراء -١٧
 .املؤقت

 FCCC/KP/CMP/2006/1  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء املكتب )ب( 

عندما يعمل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا         : "يـنص بـروتوكول كيوتو على أنه      : اخللفـية  -١٨
وتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاً يف االتفاقية ولكن ال يكون يف الوقت ذاته                   الـرب 

وينص ). ١٣ من املادة    ٣الفقرة  " (طـرفاً يف هذا الربوتوكول عضو إضايف تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها             
 من االتفاقية مهامهما خبصوص املسائل      ١٠ و ٩املنشأتان مبوجب املادتني    عندما متارس اهليئتان الفرعيتان     "أيضـاً على أنه     

 املـتعلقة هبـذا الـربوتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتيب هاتني اهليئتني الفرعيتني ميثل طرفاً يف االتفاقية ولكن                    
 من  ٣الفقرة  " (وتوكول من بينها  ال يكون يف الوقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضو آخر تنتخبه األطراف يف هذا الرب               

 ).١٥املادة 

وإذا مـثل أي عضو من أعضاء املكتب دولة ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو، سيلزم إجراء مشاورات لتعيني                   -١٩
 والنظر  ٧-م أ /٣٦واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقرر       . مرشـح ميـثل طرفاً يف الربوتوكول ليحل حمل هذا العضو          

 تسـمية إنـاث لشغل الوظائف اليت يتم شغلها باالنتخاب يف أية هيئـة منشأة مبقتضى االتفاقية أو                  بشـكل فعـال يف    
 .بروتوكول كيوتو

سـيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، عند االقتضاء، إىل              : اإلجـراء  -٢٠
 . ن دوالً ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتوانتخاب أعضاء إضافيني للمكتب ليحلوا حمل أي أعضاء ميثلو

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك عمل دوريت اهليئتني الفرعيتني  )ج( 

سـيدعى مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل املوافقة على تنظيم عمل                  -٢١
 ). أعاله، واملرفق األول١٥ -١رات انظر الفق(الدورة، مبا يف ذلك اجلدول الزمين املقترح للجلسات 

 FCCC/KP/CMP/2006/1 مذكرة من األمينة التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBSTA/2006/6 مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBI/2006/12 مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/KP/AWG/2006/3 مذكرة من األمينة التنفيذية. ول األعمال املؤقت وشروحهجد
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 املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض )د( 

سينظر املكتب يف وثائق التفويض اليت تقدمها األطراف يف االتفاقية وسيقدم تقريراً عن وثائق التفويض     : اخللفـية  -٢٢
 بأن تكون وثائق التفويض اليت تقدمها الدول األطراف يف بروتوكول           ١-م أ /٣٦ضي املقرر   ويق. ليعتمده مؤمتر األطراف  

كيوتو صاحلة ملشاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                
موافقة عليه، وفقاً لإلجراءات املتبعة، إىل      كـيوتو، وبأن يقدم مكتب مؤمتر األطراف تقريراً واحداً عن وثائق التفويض لل            

 .مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل املوافقة على التقرير   : اإلجـراء  -٢٣
رين الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول           عن وثائق تفويض ممثلي األطراف احلاض     

 .وجيوز للممثلني االشتراك بصورة مؤقتة إىل حني اختاذ هذا اإلجراء. كيوتو

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما-٣

 نولوجيةتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك )أ(

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب(

سـيدعى مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة علماً بتقرير اهليئة            -٢٤
الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والعشرين وبتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة                  

، وبالتقريرين الشفهيني اللذين سيقدمهما رئيسا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية          ٢٠٠٦مايو  /والعشـرين املعقودتني يف أيار    
 . والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ عن الدورة اخلامسة والعشرين لكل منهما

 تقريـر اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة           
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨والعشرين املعقودة يف بون من 

FCCC/SBSTA/2006/5 

Add.1و

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين املعقودة يف بون من            
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٨

FCCC/SBI/2006/11

ة لألطراف املدرجة   تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافي       -٤
 يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

، ١-م أ /١شرع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره             : اخللفية -٢٥
ملرفق األطراف املدرجة يف ا(يف عملـية للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية            

وأنشأ فريقاً عامالً خمصصاً مفتوح .  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٩ وفقاً للفقرة ٢٠١٢للفترة ما بعد ) األول
العضـوية لألطراف يف بروتوكول كيوتو إلدارة هذه العملية وتقدمي تقرير لكل دورة من دورات مؤمتر األطراف                

ووافق مؤمتر األطراف العامل    . شأن حالة هذه العملية   العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ب         
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بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو على أن يهدف الفريق إىل إمتام عمله وتقدمي نتائجه لكي يعتمدها                 
مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف أقرب وقت ممكن ويف موعد مناسب                 

كما وافق على أن جيتمع هذا الفريق ألول مرة على حنو . رة بني فتريت االلتزام األوىل والثانيةيكفل عدم حدوث ثغ
وأن يضع الفريق، عند اللزوم،     ) ٢٠٠٦مايو  /أيار(يتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني          

 الدورة األوىل للفريق العامل املخصص      ، عقدت ١-م أ /١وعمالً باملقرر   . اجلـدول الزمين لالجتماعات الالحقة    
 ٢٥ إىل   ١٧املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف الفترة من               

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦ وقد حتدد موعد انعقاد الدورة الثانية يف الفترة من ٢٠٠٦مايو /أيار

ى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة علماً   سيدع :اإلجراء -٢٦
 وبالتقرير الشفهي الذي سيقدمه     ٢٠٠٦مايو  /بـتقرير الفريق العامل املخصص عن دورته األوىل املعقودة يف أيار          

 .رئيس الفريق العامل املخصص عن الدورة الثانية

ر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف     تقريـر الفريق العامل املخصص للنظ     
املدرجـة يف املـرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته األوىل            

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٧املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/AWG/2006/2

  القضايا ذات الصلة بآلية التنمية النظيفة-٥

، يقوم اجمللس التنفيذي التابع آللية      )٣(اءات آلية التنمية النظيفة   وفقـاً لألحكام الواردة يف طرائق وإجر      : اخللفـية  -٢٧
بتقدمي تقرير عن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل            ") باجمللس"املشار إليه بعد ذلك     (التنمية النظيفة   

ع األطراف يف بروتوكول    وسيقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما     . بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      
كـيوتو، لدى ممارسته لسلطته على آلية التنمية النظيفة، باستعراض التقارير السنوية، وتوفري اإلرشادات واختاذ املقررات،                

 . حسب االقتضاء

ويوفر التقرير الثاين الذي قدمه اجمللس إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                 -٢٨
معلومـات عن التقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة نتيجة لإلجراءات اليت اختذها اجمللس خالل السنة اخلامسة لعمله                   

 ٢٢ويرد عمل اجمللس خالل الفترة املمتدة من        ). ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢١ إىل   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٢٨مـن   (
نية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف            إىل حني انعقاد الدورة الثا     ٢٠٠٦يوليه  /متوز

 .إضافة هلذا التقرير

ومـن بني اجملاالت اليت أحرز تقدم بشأهنا تسجيل أنشطة إضافية ملشاريع آلية التنمية النظيفة، وإصدار وحدات                  -٢٩
اد الكيانات التشغيلية اجلديدة وتعيينها بشكل      خفـض االنـبعاثات املعـتمدة، وتشغيل سجل آلية التنمية النظيفة، واعتم           

 . مؤقت، واملوافقة على منهجيات جديدة خلطوط األساس والرصد، وتوحيد هذه املنهجيات

                                                      

 .٥ إىل ٢، املرفق، الفقرات ١-م أ/٣املقرر  )٣(
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ويتـناول الـتقرير أيضـاً مسائل اإلدارة، ال سيما التدابري املتخذة لكفالة سري عمل آلية التنمية النظيفة بكفاءة                    -٣٠
وتتسم خطة إدارة آلية التنمية النظيفة بأمهية خاصة يف هذا الصدد، وتشدد على          . تكاليفوشـفافية وفعالـية من حيث ال      

وأخرياً، يتضمن  . احلاجة إىل توفري موارد تتمشى واألنشطة املطلوب تنفيذها، وهذه قضية ألقى التقرير الضوء عليها أيضاً              
ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       الـتقرير أيضـاً عـدداً من التوصيات بشأن املقررات اليت سيتخذها مؤمت            

بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية، مبا يف ذلك التوصيات اليت مت إعدادها استجابة لطلبات مؤمتر األطراف العامل بوصفه                  
 . اجتماع األطراف يف دورته األوىل

طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     وسـيقدم رئيس اجمللس، السيد خوسيه ميغيز، تقريراً شفهياً إىل مؤمتر األ            -٣١
يف بـروتوكول كـيوتو يف دورتـه الثانية، إلبراز التحديات اليت واجهتها آلية التنمية النظيفة خالل سنة عملها اخلامسة                    

 . واإلجنازات اليت حققتها خالل هذه الفترة، فضالً عن التحديات املنتظر مواجهتها

ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل، نظمت           واستجابة لطلب مؤمتر األطراف العام     -٣٢
األمانـة بالـتزامن مع الدورة الرابعة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، حلقة عمل العتبار امتصاص                 

ت الصلة حبدود املشروع وختـزين ثـاين أكسـيد الكربون من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، مع مراعاة القضايا ذا        
 بشأن اعتبار   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٣ويرد تقرير حلقة العمل والعروض اليت وردت من األطراف يف           . والتسرب والدوام 

  FCCC/KP/CMP/2006/3امتصـاص وختزين ثاين أكسيد الكربون من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف الوثيقتني               
 . التوايل علىFCCC/KP/CMP/2006/MISC.2و

، ١-م أ/٧كما طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره  -٣٣
، آراءها بشأن العقبات املنهجية أو العامة اليت تعترض         ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣١إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة حبلول        

ظيفة وبشأن خيارات التصدي هلذه العقبات لينظر فيها مؤمتر األطراف     التوزيع العادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية الن      
وترد هذه العروض يف الوثيقة     . العـامل بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو يف دورته الثانية               

FCCC/KP/CMP/2006/MISC.1. 

و إىل اإلحاطة علماً بتقرير     سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت         : اإلجراء -٣٤
اجمللـس التنفيذي التابع آللية التنمية النظيفة وبتقرير حلقة العمل عن امتصاص وختزين ثاين أكسيد الكربون باعتبارمها من                  

وسيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل           . أنشـطة مشاريع آلية التنمية النظيفة     
ق اتصال للنظر يف هذا البند والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل                إنشـاء فري  

 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

وقـد يـود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أيضاً دعوة الرئيس إىل إجراء                   -٣٥
انظر (شاورات بشأن ترشيح األعضاء واألعضاء املناوبني للمجلس التنفيذي التابع آللية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء               م

FCCC/CP/2006/1 وانتخاب هؤالء األعضاء واألعضاء املناوبني) ٢٣، الفقرة. 
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الـتقرير السـنوي للمجلس التنفيذي التابع آللية التنمية النظيفة إىل مؤمتر            
 ف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطرا

FCCC/CMP/2006/4 

Add.1و

التقرير عن حلقة العمل بشأن اعتبار امتصاص وختزين ثاين أكسيد الكربون           
 مذكرة من إعداد األمانة. من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

FCCC/KP/CMP/2006/3 

بون من أنشطة مشاريع آلية التنمية     اعتبار امتصاص وختزين ثاين أكسيد الكر     
 عروض مقدمة من األطراف. النظيفة

FCCC/KP/CMP/2006/MISC.2 

عروض مقدمة من   . الـتوزيع العـادل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة        
 األطراف

FCCC/KP/CMP/2006/MISC.1 

  تقرير جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك-٦

، ١-م أ /١٠طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره           أنشأ مؤمتر األ  : اخللفية -٣٦
املشار إليه بعد ذلك باملبادئ التوجيهية       (١-م أ /٩ من مرفق املقرر     ٣ووفقاً للفقرة   . جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     

ر، بالتحقق من إصدار وحدات خفض      ، سـتقوم جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف مجلة أمو           )للتنفـيذ املشـترك   
 من املبادئ   ٤٥ إىل   ٣٠االنبعاثات الناجتة عن مشاريع التنفيذ املشترك اليت يتم تنفيذها مبوجب اإلجراء احملدد يف الفقرات               

 ). إجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك(التوجيهية للتنفيذ املشترك 

جيهية للتنفيذ املشترك، تقدم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تقريراً          من املبادئ التو  ) أ(٣ووفقاً ألحكام الفقرة     -٣٧
وجيوز ملؤمتر . عن أنشطتها إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

نفيذ املشترك، أن يستعرض    األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، لدى ممارسته لسلطته على الت            
 .التقارير السنوية وأن يوفر إرشادات ويتخذ قرارات، حسب االقتضاء

، وهو أول تقرير يقدم إىل مؤمتر       ٢٠٠٦والـتقرير السنوي الذي أعدته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك لعام             -٣٨
ت عن التقدم احملرز يف تنفيذ إجراء التحقق   األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يوفر معلوما          

 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، بفضل       ٤٥ إىل   ٣٠مبوجب جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، احملدد يف الفقرات          
. ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٧املقـررات واإلجراءات اليت اختذهتا جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك منذ إنشائها يف              

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١أغسطس إىل / آب١ويرد عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك خالل الفترة املمتدة من     
 .يف إضافة للتقرير السنوي

ويتـناول الـتقرير مسائل اإلدارة، ال سيما التدابري املتخذة لكفالة سري عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك               -٣٩
ية وفعالية من حيث التكاليف، فضالً عن االحتياجات من املوارد واملوارد املتاحة بالفعل إلجناز األعمال         بكفـاءة وشـفاف   

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ من بروتوكول كيوتو خالل فترة السنتني ٦املتعلقة باملادة 
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ترك ويلقي الضوء   ويـأخذ التقرير أيضاً يف االعتبار خطة إدارة التنفيذ املشترك للجنة اإلشراف على التنفيذ املش               -٤٠
وعالوة . وقد أعيد التشديد أيضاً يف التقرير السنوي على املوارد املطلوبة         . على ضرورة توفري موارد لتنفيذ األنشطة احملددة      

عـلى ذلـك، يتضمن التقرير عدداً من التوصيات ليتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                  
 .دورته الثانيةكيوتو مقررات بشأهنا يف 

وستقدم رئيسة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، السيدة دانييال ستويتشيفا، تقريراً شفهياً إىل مؤمتر األطراف                -٤١
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية إللقاء الضوء على املهام واإلجنازات اليت حتققت منذ 

 . على التنفيذ املشترك فضالً عن التحديات املنتظر مواجهتهاإنشاء جلنة اإلشراف

 سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة علماً بتقرير               :اإلجراء -٤٢
كيوتو إىل  وسيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول          . جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     

إنشـاء فريق اتصال للنظر يف هذا البند والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل                  
 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقدم إىل مؤمتر األطراف           
 وصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالعامل ب

FCCC/KP/CMP/2006/5 

Add.1و

  تقرير جلنة االمتثال-٧

اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل، املقرر              : اخللفـية  -٤٣
وقد تقرر يف الفرع ثالثاً،     . وجب بروتوكول كيوتو   ومـرفقه املتضمن اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مب        ١-م أ /٢٧

مـن هذه اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال، أن تقدم جلنة االمتثال بكامل هيئتها تقريراً إىل كل دورة                 ) أ(٢الفقـرة   
 .عادية من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ١نوي األول للجنة االمتثال معلومات عن أنشطة اللجنة منذ أن اجتمعت للمرة األوىل يف             ويقـدم الـتقرير الس     -٤٤
 . ٢٠٠٦مارس /آذار

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل النظر يف تقرير جلنة        : اإلجـراء  -٤٥
د مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول         وقد يو . االمتـثال واعتماد النظام الداخلي املرفق بالتقرير      

كيوتو أيضاً دعوة األطراف إىل اإلسهام يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن                
 . لدعم عمل جلنة االمتثال٢٠٠٧-٢٠٠٦تغري املناخ خالل فترة السنتني 

راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو كذلك دعوة الرئيس إىل إجراء             وقـد يود مؤمتر األط     -٤٦
مشـاورات بشـأن ترشيح عضو من اجملموعة اإلقليمية ألوروبا الشرقية وعضو من الدول النامية اجلزرية الصغرية لشغل                  

 .ضوينوانتخاب هذين الع) ٢٣، الفقرة FCCC/CP/2006/1انظر (وظيفتني يف الفرع التيسريي 
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الـتقرير السـنوي للجنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2006/6

  تعديل بروتوكول كيوتو بشأن اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال-٨

 للهيئة الفرعية للتنفيذ   انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين               : اخللفـية  -٤٧
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               : اإلجـراء  -٤٨
 .اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو-٩

 جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ               انظـر   : اخللفـية  -٤٩
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               : اإلجـراء  -٥٠
رات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه        اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية بوضع مشاريع مقر         

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

توليف : البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية          -١٠
 ل كيوتو من بروتوكو٣ من املادة ٢للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 : اخللفـية  -٥١
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               : اإلجـراء  -٥٢
ه والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه            اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر في     

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

  منه٩ استعراض بروتوكول كيوتو عمالً باملادة -١١

ألطراف العامل بوصفه اجتماع  منه على أن يقوم مؤمتر ا٩ من املادة ١ينص بروتوكول كيوتو يف الفقرة : اخللفية -٥٣
األطـراف يف بروتوكول كيوتو دورياً باستعراض تنفيذ هذا الربوتوكول على ضوء أفضل املعلومات والتقييمات العلمية                

وتّنسق مثل هذه  . املـتاحة بشـأن تغـري املناخ وآثاره، فضالً عن املعلومات التقنية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة               
 ٤من املادة   ) د(٢ االستعراضات ذات الصلة مبوجب االتفاقية، وبشكل خاص تلك اليت تطلبها الفقرة             االستعراضـات مع  

وعلى أساس هذه االستعراضات، يتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع          .  من االتفاقية  ٧من املادة   ) أ(٢والفقـرة   
 على أن جيري االستعراض األول يف الدورة        ٩ملادة   من ا  ٢وتنص الفقرة   . األطراف يف بروتوكول كيوتو اإلجراء املناسب     
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الثانـية ملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وعلى أن جترى االستعراضات الالحقة                 
ودعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته            . بصورة منتظمة ويف الوقت املناسب    

، معلومات ذات صلة وآراء بشأن أفضل طريقة   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١ألوىل األطـراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول          ا
 . منه٩ميكن هبا إجراء االستعراض األول لربوتوكول كيوتو مبوجب املادة 

نظر يف هذا البند    سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل ال           : اإلجـراء  -٥٤
 . ٩بإجراء مناقشة يف جلسة عامة وحتديد اإلجراء املالئم لتنفيذ املادة 

 العروض املقدمة من  .  منه ٩اسـتعراض بروتوكول كيوتو عمالً باملادة       
 األطراف 

FCCC/KP/CMP/2006/MISC.3

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-١٢

  وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ          انظـر جـدول األعمـال املؤقـت       : اخللفـية  -٥٥
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               : اإلجـراء  -٥٦
عتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه     اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات لي            

 .اجتماع األطراف يف دورته الثانية

  صندوق التكيف-١٣

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 : اخللفـية  -٥٧
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

اف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل         سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر      : اإلجـراء  -٥٨
اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه                 

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

 وتوكول كيوتو من بر٣ من املادة ١٤ املسائل ذات الصلة بالفقرة -١٤

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 : اخللفـية  -٥٩
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               : اإلجـراء  -٦٠
ظر فيه والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه             اهليـئة الفرعية للتنفيذ للن    

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية
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  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ املسائل ذات الصلة بالفقرة -١٥

  والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ     انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة            : اخللفـية  -٦١
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               : اإلجـراء  -٦٢
لعامل بوصفه  اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف ا               

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

  اقتراح مقدم من بيالروس لتعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتو-١٦

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 : اخللفـية  -٦٣
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               سيدعى: اإلجـراء  -٦٤
اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه                 

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

مذكرة من  . م من بيالروس لتعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتو       اقـتراح مقد  
 إعداد األمانة

FCCC/KP/CMP/2006/2

تقرير الرئيس بشأن املشاورات املتعلقة باقتراح االحتاد الروسي لوضع  -١٧
 اإلجراءات املالئمة للموافقة على االلتزامات الطوعية

ألوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول         اقترح االحتاد الروسي يف الدورة ا     : اخللفـية  -٦٥
 من بروتوكول كيوتو، أن     ٣ من املادة    ٩كيوتو خالل املناقشات اليت دارت بشأن إنشاء فريق عامل خمصص يعىن بالفقرة             

 للبلدان الراغبة يف    تسـند إىل الفـريق العامل املخصص مهمة وضع اإلجراءات املالئمة للموافقة على االلتزامات الطوعية              
وبناء على اقتراح مقدم من الرئيس، طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل           . ذلك

الرئـيس أن يعقـد مشاورات لتحديد كيفية معاجلة هذه املسألة وأن يقدم تقريراً عن نتائج مشاوراته إىل مؤمتر األطراف                    
وسيقدم الرئيس تقريراً شفهياً عن املشاورات غري       . طراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية      العامل بوصفه اجتماع األ   

 .الرمسية اليت أجراها

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل النظر يف هذا البند               : اإلجـراء  -٦٦
وقد يود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف         . ناسببإجـراء مناقشـة يف جلسة عامة وحتديد اإلجراء امل         

بروتوكول كيوتو دعوة رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف إىل إجراء مشاورات للتوصل إىل استنتاج بشأن طريقة                 
 .معاجلة هذه املسألة خالل فترة انعقاد هذه الدورة
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  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-١٨

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ( 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 : اخللفـية  -٦٧
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

 هذا البند إىل    سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة           : اإلجـراء  -٦٨
اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه                 

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية خالل فترة السنتني  )ب( 

 ملؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ           انظـر جـدول األعمـال ا      : اخللفـية  -٦٩
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               : اإلجـراء  -٧٠
ات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه      اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاج           

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف هيئات مشكلة مت تأسيسها مبوجب بروتوكول كيوتو  )ج( 

 رعية للتنفيذ  انظـر جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه للـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الف               : اخللفـية  -٧١
)FCCC/SBI/2006/12 .( 

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند إىل               : اإلجـراء  -٧٢
اهليـئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه                 

 .ألطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانيةاجتماع ا

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل  -١٩
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ميكن تناول أية مسائل تتعلق بربوتوكول كيوتو حتيلها اهليئتان الفرعيتان لتوجيه نظر مؤمتر األطراف      : اخللفـية  -٧٣
العـامل بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو إليها يف إطار هذا البند، مبا يف ذلك مشاريع املقررات                     
واالسـتنتاجات اليت يكون قد مت االنتهاء من وضعها يف الدورتني الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين لكل هيئة من                  

 .اهليئتني الفرعيتني

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد مشاريع سيدعى مؤمتر األطراف: اإلجراء -٧٤
املقررات أو االستنتاجات املتعلقة بربوتوكول كيوتو اليت أحالتها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أو              
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ن، مبا يف ذلك مشروع     اهليـئة الفرعية للتنفيذ لدى انعقاد دوريت كل منهما الرابعة والعشرين واخلامسة والعشري            
 ٣ من املادة ٤إدارة الغابات مبوجب الفقرة "مقرر أوصت به اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وعنوانه 

 ".إيطاليا: من بروتوكول كيوتو

  اجلزء الرفيع املستوى-٢٠

املشتركة اليت سيعقدها   سـيقوم الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود باإلدالء ببيانات وطنية يف اجللسات              -٧٥
مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوى 

وستعمم النصوص الكاملة للبيانات الرمسية يف حالة تزويد األمانة         . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ١٥من  
 .دورةبعدد كاف من النسخ أثناء انعقاد ال

. ونظـراً إىل عدد األطراف وحمدودية الوقت املتاح إللقاء بيانات، سيتطلب األمر احلد من مدة كل بيان        -٧٦
ويتم التشجيع بشدة على اإلدالء ببيانات نيابة عن اجملموعات يف حالة           . واحلد الزمين املوصى به هو ثالث دقائق      

 .ة، وسيتاح وقت إضايف لذلكعدم أخذ الكلمة من جانب األعضاء اآلخرين يف اجملموع

سبتمرب إىل يوم   / أيلول ١٨وسـيكون باب االنضمام إىل قائمة املتحدثني مفتوحاً من يوم االثنني املوافق              -٧٧
وسترسل إىل األطراف معلومات عن قائمة املتحدثني لدى         )٤(٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٨األربعـاء املوافق    

 .رة التسجيلإخطارها بالدورات، مبا يف ذلك استما

وميكن إتاحة معلومات أخرى عن اجلزء الرفيع املستوى يف إضافة هلذه الوثيقة بعد نظر املكتب واحلكومة              -٧٨
وستتاح أيضاً معلومات عن مشاركة رؤساء اهليئات والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة يف             . املضيفة فيها 

 .اجلزء الرفيع املستوى

 املشاركة بصفة مراقب بيانات املنظمات -٢١

سيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء بيانات أمام مؤمتر األطراف               -٧٩
 .وستتاح معلومات أخرى بشأن هذا املوضوع. العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  مسائل أخرى-٢٢

يه نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف   سـيجري تـناول أيـة مسـألة أخرى لتوج          -٨٠
 .بروتوكول كيوتو إليها يف إطار هذا البند

                                                      

األمم ميكن احلصول على استفسارات بشأن هذه القائمة من مكتب أمانة املؤمتر باالتصال هاتفياً بأمانة اتفاقية                 )٤(
 أو بالفاكس على الرقم التايل     ) ١٤٢٦ أو   ٤٩ ٢٢٨ ٨١٥ ١٥٢٠(+املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ على الرقم التايل             

 .>secretariat@unfccc.int<أو بالربيد اإللكتروين ) ٤٩ ٢٢٨ ٨١٥ ١٩٩٩(+
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  اختتام الدورة-٢٣

اعـتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فـي بروتوكول كيوتو عـن              )أ(
 دورته الثانية

ة ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       سيتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدور      : اخللفـية  -٨١
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو يف هناية الدورة

سـيدعى مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد              : اإلجـراء  -٨٢
 .مانةمشروع التقرير واإلذن للمقرر بإهناء التقرير بعد الدورة بإرشاد الرئيس ومساعدة األ

 اختتام الدورة )ب( 

 .سيعلن الرئيس اختتام الدورة -٨٣
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 املرفق الثاين

 على مؤمتر األطراف العامـلالوثائق املعروضـة 
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 الوثائق اليت أعدت للدورة

 FCCC/KP/CMP/2006/1  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

. االقـتراح املقـدم من بيالروس لتعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتو          
 مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/KP/CMP/2006/2 

Report on the workshop on carbon dioxide capture and storage 

as clean development mechanism project activities. Note by 

the secretariat 

 FCCC/KP/CMP/2006/3  

Annual report of the Executive Board of the clean 

development mechanism to the Conference of the Parties 

serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 

 FCCC/KP/CMP/2006/4

Add.1و

Annual report of the Joint Implementation Supervisory 

Committee to the Conference of the Parties serving as the 

meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 

 FCCC/KP/CMP/2006/5 

Add.1و

Annual report of the Compliance Committee to the 

Conference of the Parties serving as the meeting of the 

Parties to the Kyoto Protocol 

 FCCC/KP/CMP/2006/6 

Annual report of the administrator of the international 

transaction log under the Kyoto Protocol. Note by the 

secretariat 

 FCCC/KP/CMP/2006/7 

Equitable distribution of clean development mechanism 

project activities. Submission from Parties 

 FCCC/KP/CMP/2006/MISC.1 

Consideration of carbon dioxide capture and storage as clean 

development mechanism project activities. Submission from 

Parties 

 FCCC/KP/CMP/2006/MISC.2 

Review of the Kyoto Protocol pursuant to its Article 9. 

Submission from Parties 

 FCCC/CP/2006/MISC.3 
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 وثائق أخرى معروضة على الدورة

 FCCC/CP/1996/2  مذكرة أعدهتا األمانة. اعتماد النظام الداخلي. املسائل التنظيمية

نولوجية عن دورهتا الرابعة    تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك      
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2006/5 

 Add.1و

 FCCC/SBSTA/2006/6  مذكرة أعدهتا األمينة . جدول األعمال املؤقت وشروحه

ن تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين املعقودة يف بو          
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٨يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2006/11 

 FCCC/SBI/2006/12  مذكرة أعدهتا األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

تقريـر الفـريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف          
وىل املدرجـة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته األ          

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٧املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/KP/AWG/2006/2 

 FCCC/KP/AWG/2006/3  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

- - - - - 

 


