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

 .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة -٥

 .املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك -٦

 .تقرير جلنة االمتثال -٧

 .جراءات واآلليات املتعلقة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإل -٨

 .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو -٩

 .اإلبالغ واالستعراض: البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية -١٠

 .احملتوىالنطاق و:  منه٩االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة  -١١

 .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -١٢

 .صندوق التكيف -١٣

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة  -١٤

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة  -١٥

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٦

 ؛٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ة السنتني أداء امليزانية يف فتر )أ( 

 .٢٠٠٩ - ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب( 

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  -١٧
 .كيوتو

 .اجلزء الرفيع املستوى -١٨

 .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -١٩
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 :سائل أخرىم -٢٠

تقرير رئيس مؤمتر األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية عن حلقة العمل اليت               )أ( 
 تناولت اقتراح االحتاد الروسي؛

) ٢-م أإ/١٠املقرر (اقتراح من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق باء يف بروتوكول كيوتو       )ب( 
 قبل بدء نفاذه؛

 .أية مسائل أخرى )ج( 

 :اختتام الدورة -٢١

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن             )أ( 
 دورته الثالثة؛

 .إقفال الدورة )ب( 

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

 .ديسمرب/انون األول ك٣يقام حفل ترحييب مبناسبة افتتاح مؤمتر بايل يف صباح يوم االثنني،  -١

وعقـب هذا االحتفال، يقوم رئيس مؤمتر األطراف يف الدورة الثانية عشرة بافتتاح الدورة الثالثة عشرة                 -٢
 من جدول األعمال املؤقت، وكذلك بعض املسائل اإلجرائية يف إطار           ١ويتناول مؤمتر األطراف البند     . لـلمؤمتر 

وليس من . ثالثة عشرة للمؤمتر، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل، مبا يف ذلك انتخاب رئيس الدورة ال٢البند 
وسوف حييل مؤمتر األطراف بنوداً من جدول       . املقرر اإلدالء ببيانات، عدا تلك اليت يدىل هبا نيابة عن اجملموعات          

 .مث ترفع اجللسة االفتتاحية. أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء

تح الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وبعـد ذلك، تفت    -٣
، مبا يف ذلك ٢ من جدول أعماله املؤقت، فضالً عن بعض املسائل اإلجرائية الواردة يف إطار البند ١وتتناول البند 

. ك اليت يدىل هبا نيابة عن اجملموعات      وليس من املقرر اإلدالء ببيانات، عدا تل      . إقرار جدول أعماله وتنظيم العمل    
وسـوف حييل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بنوداً من جدول أعماله إىل                 

 .مث ترفع اجللسة االفتتاحية. اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء

                                                      

بالنظر إىل أن الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  )١(
. ن خالل فترة الدورات نفسها، فإن هذا االستعراض العام يتناول االجتماعني معاً           األطراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدا    

وتيسرياً لرجوع األطراف واملراقبني إىل هذا االستعراض العام، يرد نصه أيضاً يف شروح جدول األعمال املؤقت للدورة                 
موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ويتاح مزيد من التفاصيل على . )FCCC/CP/2007/1(الثالـثة عشرة ملؤمتر األطراف     

 .بشأن تغري املناخ على شبكة اإلنترنت
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وسوف .  من جدول أعماله املؤقت٤د ويف فترة بعد الظهر، يعقد مؤمتر األطراف جلسة عامة لتناول البن         -٤
(العتماد مشروع مقرر بشأن مواعيد ومكان انعقاد دورتيه الرابعة عشرة واخلامسة عشرة ) ز(٢يتناول أيضاً البند 

FCCC/SBI/2007/15/Add.1(         ويلي ذلك اجللسة االفتتاحية    .  بغـية تيسـري اإلجناز املبكر التفاق البلد املضيف
ومبوازاة هذه اجللسات، تعقد اجللسة     .  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     للـدورة السابعة والعشرين   

االفتتاحية للدورة السابعة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ، تليها جلسة افتتاحية للدورة الرابعة املستأنفة للفريق              
الفريق (رفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف امل

وسوف تواصل اهليئة الفرعية    ). انظر اجلدول الزمين املقترح للجلسات الوارد يف املرفق األول        ) (العامل املخصص 
للمشـورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ والفريق العامل املخصص اجتماع يف جلسة عامة يف يوم                

 .ديسمرب/انون األول ك٤الثالثاء، 

وجيـتمع مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف جلسة عامة يف يوم                  -٥
ديسمرب، لتناول البنود املدرجة يف جدول أعماله واليت ليس من املقرر إحالتها على اهليئة / كانون األول٥األربعاء، 

 .هليئة الفرعية للتنفيذالفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وا

 ١١وتنهي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ أعماهلما يف يوم الثالثاء،               -٦
وتنتهيان من تناول أكرب عدد ممكن من املسائل، وحتيالن نتائج أعماهلما إىل مؤمتر األطراف . ديسمرب/كانون األول

وتنتهي أيضاً أعمال الدورة الرابعة     . لعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      أو إىل مؤمتر األطراف ا    
 .ديسمرب/ كانون األول١١املستأنفة للفريق العامل املخصص يف يوم الثالثاء، 

وسوف تعقد جلسات مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               -٧
. ديسمرب/ كانون األول  ١٤ إىل   ١٢يف أثناء اجلزء الرفيع املستوى الذي يعقد يف الفترة من           بـروتوكول كـيوتو     

ويشمل اجلزء  . وحيضر اجللسات املشتركة الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود الذين سيدلون ببيانات باسم بلداهنم            
وتعقد جلسة . ن تقريره التقييمي الرابعالرفيع املستوى عرضاً يقدمه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأ        

مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف صباح يوم                
وخيتتم . ديسمرب لالستماع إىل بيانات تديل هبا منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية        / كانون األول  ١٤

ديسمرب، بعقد جلستني منفصلتني واحدة ملؤمتر      / كانون األول  ١٤ماله يف يوم اجلمعة،     اجلـزء الرفيع املستوى أع    
األطـراف واألخـرى ملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماد املقررات                

 .واالستنتاجات الناشئة عن الدورتني احلاليتني

، حّددت الساعة    )٢(ة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين      ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئ     -٨
السادسة مساًء موعداً النتهاء مجيع اجللسات يف أثناء فتريت الدورات السابقة، مع استثناءات قررها مكتبا أو رئيسا 

من مجيع األطراف،   وقد لقي حتديد الساعة السادسة مساًء كموعد النتهاء اجللسات ترحيباً           . اهليئـتني الفرعيتني  
 .وسوف يعمل به يف بايل

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثالثاً 

  افتتاح الدورة-١

يفتتح الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو رئيس الدورة               -٩
 البيئة يف إندونيسيا، الذي سيتوىل أيضاً الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، السيد رامشات ويتويالر، وزير الدولة لشؤون

وقد رشحت اجملموعة   . رئاسة الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           
 .اآلسيوية السيد ويتويالر، وفقاً لقاعدة التناوب بني اجملموعات اإلقليمية يف شغل منصب الرئيس

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

أُعـدت األمانة جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             : اخللفـية  -١٠
األطراف يف بروتوكول كيوتو، باالتفاق مع رئيس الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف               

آلراء اليت أعربت عنها األطراف يف أثناء الدورة السادسة والعشرين للهيئة يف بروتوكول كيوتو، آخذة يف االعتبار ا
 .الفرعية للتنفيذ، وتلك اليت أعرب عنها أعضاء املكتب، وكذلك الطلبات اليت وردت من األطراف

سيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إقرار جدول             : اإلجراء -١١
 .ال املؤقتاألعم

 FCCC/KP/CMP/2007/1  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب )ب( 

عندما يعمل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف        : "ينص بروتوكول كيوتو على ما يلي     : اخللفية -١٢
 من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاً يف االتفاقية ولكن ال يكون يف              هذا الربوتوكول، يستبدل بأي عضو    

 من ٣الفقرة  ("الوقـت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضو إضايف تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها     
 من ١٠ و٩ادتني عندما متارس اهليئتان الفرعيتان املنشأتان مبوجب امل: " ويـنص أيضاً على ما يلي ). ١٣املـادة   

االتفاقـية مهامهما خبصوص املسائل املتعلقة هبذا الربوتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتيب هاتني اهليئتني   
الفرعيـتني ميـثل طـرفاً يف االتفاقية ولكن ال يكون يف الوقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضو آخر تنتخبه                     

 ).١٥ من املادة ٣الفقرة " (األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها

وإذا مثّل أي عضو من أعضاء املكتب دولة ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو، لزم إجراء مشاورات لتعيني  -١٣
 ٧-م أ /٣٦واألطراف مدعّوة إىل الرجوع إىل املقرر       . مرشـح ميـثل طرفاً يف الربوتوكول ليحل حمل هذا العضو          

الوظائف اليت يتم شغلها باالنتخاب يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية والنظر بشكل فّعال يف تسمية نساٍء لشغل 
 .أو بروتوكول كيوتو
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يدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، عند االقتضاء، إىل         : اإلجراء -١٤
 . يف بروتوكول كيوتوانتخاب أعضاء إضافيني للمكتب ليحلوا حمل أي أعضاء ميثلون دوالً ليست أطرافاً

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

يدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل املوافقة على تنظيم عمل                -١٥
 ).رفق األول أعاله وامل٨ - ١انظر الفقرات (الدورة، مبا يف ذلك اجلدول الزمين املقترح للجلسات 

 FCCC/KP/CMP/2007/1  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBSTA/2007/5  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/KP/SBI/2007/16  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/KP/AWG/2007/3  مذكرة من األمينة التنفيذية. ؤقت وشروحهجدول األعمال امل

 املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض )د( 

يفحـص املكتب وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف االتفاقية، ويقدم تقريره عن وثائق              : اخللفـية  -١٦
 .)٣(التفويض إىل مؤمتر األطراف العتماده

يدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل املوافقة على         : اإلجـراء    -١٧
الـتقرير عـن وثـائق تفويض ممثلي األطراف احلاضرين يف الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع           

 .ذ هذا اإلجراءوجيوز للممثلني االشتراك بصورة مؤقتة إىل حني اختا. األطراف يف بروتوكول كيوتو

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما-٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ( 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

 بتقرير اهليئة يدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة علماً -١٨
الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا السادسة والعشرين، وتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا               

                                                      

 على أن تكون وثائق التفويض اليت تقدمها الدول األطراف يف بروتوكول            ١-م أإ /٣٦يـنص املقرر     )٣(
صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،   كيوتو صاحلة ملشاركة ممثليها يف مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بو          

وأن يقـدم مكتب مؤمتر األطراف تقريراً واحداً عن وثائق التفويض للموافقة عليه، وفقاً لإلجراءات املتبعة، إىل مؤمتر                  
 .األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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، وبالتقريرين الشفهيني اللذين يقدمهما رئيسا تينك اهليئتني عن ٢٠٠٧مايو /السادسة والعشرين، املعقودتني يف أيار
 .نهماالدورة السابعة والعشرين لكل م

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا السادسة 
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧والعشرين، املعقودة يف بون من 

 FCCC/SBSTA/2007/4 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السادسة والعشرين، املعقودة يف          
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧بون من 

 FCCC/SBI/2007/15 

تقريـر الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف          -٤
 املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

شرع الفريق العامل املخصص يف دورته الثالثة يف تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد يف دورته               : اخللفـية  -١٩
لرابعة، حتليل قدرة التخفيف احملتملة للسياسات والتدابري والتكنولوجيات الثانية واتفق على أن يواصل، يف دورته ا       

املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول، وأن يعاجل مسألة حتديد النطاقات املمكنة خلفض األطراف املدرجة يف                
ق أيضاً على النظر يف أثناء      واتف. املرفق األول لالنبعاثات لديها وحتليل مسامهتها يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية          

دورته الرابعة املستأنفة يف برنامج عمله، وعلى وضع جدول زمين ُيسترشد به يف إجناز عمله لتفادي نشوء فجوة                  
 .بني مرحليت االلتزامات األوىل والثانية

 علماً يدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة: اإلجراء -٢٠
مايو /بـتقريري الفـريق العامل املخصص عن دورته الثالثة وعن اجلزء األول من دورته الرابعة املعقودتني يف أيار        

 على الترتيب، وبالتقرير الشفهي الذي يقدمه رئيس الفريق العامل املخصص عن            ٢٠٠٧أغسطس  / وآب ٢٠٠٧
 .الدورة الرابعة املستأنفة

عين االلتزامات اإلضافية لألطراف    تقريـر الفـريق العامل املخصص امل      
املدرجـة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته الثالثة،    

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ١٤املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/KP/AWG/2007/2 

تقريـر الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف         
 مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزء األول من        املدرجة يف املرفق األول   

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١ إىل ٢٧دورته الرابعة املعقودة يف فيينا من 

 FCCC/KP/AWG/2007/4 
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  القضايا ذات الصلة بآلية التنمية النظيفة-٥

تنفيذي آللية التنمية   ، يقوم اجمللس ال   )٤(وفقاً لألحكام الواردة يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة        : اخللفية -٢١
النظـيفة بـتقدمي تقريـر عـن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 

ويقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف أثناء ممارسته             . بـروتوكول كـيوتو   
 .راض التقارير السنوية، وتوفري اإلرشادات، واختاذ املقررات، حسب االقتضاءلسلطته على آلية التنمية النظيفة، باستع

ويـورد الـتقرير الثالـث املقدَّم من اجمللس التنفيذي إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  -٢٢
ءات اليت اختذها اجمللس التنفيذي     بروتوكول كيوتو معلومات عن التقدم احملَرز يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة نتيجة لإلجرا            

أما أعمال . )٥()٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٨من (خالل السنة السادسة لعمله 
 إىل موعد انعقاد الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠اجمللـس التنفيذي يف الفترة من       

 . األطراف يف بروتوكول كيوتو فسوف يشملها تقريٌر شفوي يقدمه رئيس اجمللس التنفيذيبوصفه اجتماع

ويشـمل الـتقدم احملـَرز تسجيل أنشطة إضافية ملشاريع آلية التنمية النظيفة، وإصدار وحدات خفض                 -٢٣
يدة وتعيينها بشكل   االنـبعاثات املعـتَمدة، وتشغيل سجل آلية التنمية النظيفة، واعتماد الكيانات التشغيلية اجلد            

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

ويتناول التقرير أيضاً مسائل اإلدارة، ال سيما التدابري املتَّخذة لكفالة سري عمل آلية التنمية النظيفة بكفاءة  -٢٤
وإضافة إىل ذلك، يتضمن    .  املتزايد تزايداً سريعاً   وشـفافية وفعالـية من حيث التكاليف، ومواجهة عبء العمل         

التقرير عدداً من التوصيات بشأن املقررات اليت سوف يتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 
بـروتوكول كـيوتو يف دورته الثالثة، مبا يف ذلك التوصيات اليت أُِعدت استجابةً لطلبات مؤمتر األطراف العامل       

 . اجتماع األطراف يف دورته الثانيةبوصفه

ويقدِّم رئيس اجمللس التنفيذي، السيد هانز يورغن شتري، تقريراً شفهياً ُيِربز فيه التحديات اليت واجهتها                -٢٥
 .آلية التنمية النظيفة يف سنة عملها السادسة واإلجنازات اليت حققتها يف تلك السنة، فضالً عن التحديات املقبلة

 ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة علماً              :اإلجـراء  -٢٦
وُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه . بتقرير اجمللس التنفيذي وبالتقرير الشفهي الذي ُيديل به رئيس اجمللس التنفيذي

يف هذا البند والتوصية مبشاريع مقررات أو       اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو إىل إنشاء فريق اتصال للنظر             
 .استنتاجات يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

                                                      

 .٥-٢، املرفق، الفقرات ١-م أإ/٣املقرر  )٤(

وفقـاً لطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية،                )٥(
ُيغطي التقرير املقدم إليه من اجمللس التنفيذي الفترة ما بني الدورة السابقة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

د مباشرة قبل االجتماع الذي يعقده اجمللس التنفيذي مبوازاة         يف بـروتوكول كيوتو واجتماع اجمللس التنفيذي الذي يعق        
 ).١١، الفقرة ٢-م أإ/١(دورة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
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وقـد يود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أيضاً دعوة الرئيس إىل                 -٢٧
ألعضاء واألعضاء املناوبني للمجلس التنفيذي، حسب االقتضاء، وانتخاب هؤالء         إجراء مشاورات بشأن ترشيح ا    

 .األعضاء واألعضاء املناوبني

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدم إىل مؤمتر       
. األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         

 مذكرة من األمانة

 FCCC/KP/CMP/2007/3 

  القضايا املتصلة بالتنفيذ املشترك-٦

، ١-م أإ/١٠ أنشأ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبقرره       :اخللفية -٢٨
املشار إليه فيما يلي باملبادئ      (١-م أإ /٩ من مرفق املقرر     ٣ووفقاً للفقرة   . جلـنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     

، تقوم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، يف مجلة أمور، بالتحقق من إصدار وحدات           )تنفيذ املشترك التوجيهية لل 
 ٣٠خفض االنبعاثات الناجتة عن مشاريع التنفيذ املشترك اليت يتم تنفيذها مبوجب اإلجراء احملدد يف الفقرات من                 

 ).ثاين للتنفيذ املشتركإجراء املسار ال( من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك ٤٥إىل 

 من املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، تقدِّم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تقريراً            ٣ووفقـاً للفقرة     -٢٩
. عـن أنشطتها إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف أثناء ممارسته لسلطته على التنفيذ وجيوز ملؤمتر األطراف العامل بوصفه      
 .املشترك، أن يستعرض هذه التقارير السنوية، وأن يقدم إرشادات، ويتخذ مقررات، حسب االقتضاء

 بوصفه أما التقرير السنوي الثاين املقدَّم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل مؤمتر األطراف العامل             -٣٠
اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو فيقدم معلومات عن التقدم احملَرز يف تطبيق التنفيذ املشترك نتيجة                   

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٨(لإلجراءات اليت اختذهتا جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك يف السنة الثانية لعملها 
 ٢٠مال اليت تضطلع هبا جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بني أما األع. )٦()٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٩إىل 

 وموعد انعقاد الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            ٢٠٠٧أكـتوبر   /تشـرين األول  
 .بروتوكول كيوتو فسوف يغطيها رئيس اللجنة يف تقرير شفهي

شراف على التنفيذ املشترك معلومات عن التقدم احملَرز يف تنفيذ          ويوِرد التقرير السنوي املقدَّم من جلنة اإل       -٣١
ويشمل هذا التقدم معلومات عن نشر وثائق تصميم املشاريع وعرض تقارير عّما .  للتنفيذ املشترك٢إجراء املسار 

 .يتقرر، وكذلك عن وضع عملية املصادقة على طلبات الكيانات املستقلة يف إطار التنفيذ املشترك

                                                      

قررت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، رغم أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف  )٦(
لب إليها ذلك، اتباع ترتيب إبالغ مماثل لذلك املعمول به يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، بروتوكول كيوتو مل يط

 .وذلك هبدف تيسري النظر يف أعمال اللجنة من قبل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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يتناول التقرير أيضاً مسائل اإلدارة، ال سيما التدابري املتخذة لكفالة سري عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ و -٣٢
املشـتَرك بكفاءة وشفافية وفعالية من حيث التكاليف، فضالً عن االحتياجات من املوارد واملوارد الفعلية املتاحة                

ويأخذ التقرير . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ول كيوتو خالل فترة السنتني  من بروتوك٦بالفعل إلجناز األعمال املتعلقة باملادة 
أيضاً يف االعتبار خطة إدارة التنفيذ املشتَرك اليت ُتِربز األعمال املتعلقة بالتنفيذ املشتَرك واملوارد املطلوبة لدعمه، مبا 

من التقرير أيضاً توصيات وإضافة إىل ذلك، يتض. يف ذلك املوارد املطلوبة لسري جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتَرك
 .مبقررات كي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

وستقدم رئيسة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، السيدة فاتو غاي، تقريراً شفهياً تلقي به الضوء على            -٣٣
سنة الثانية من عمل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك والتحديات املنتظر        املهـام واإلجنـازات اليت حتققت يف ال       

وسـوف تـبلغ األمانة أيضاً مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              . مواجهـتها 
 .باألنشطة املتصلة بقضايا التنفيذ املشترك العامة

ه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اإلحاطة علماً         ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصف    : اإلجراء -٣٤
باألعمـال املـتعلقة بالتنفيذ املشترك، مبا يف ذلك التقرير السنوي املقدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك                  

وُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف        . والـتقرير الشـفهي الـذي تديل به رئيسة اللجنة         
توكول كـيوتو إىل إنشاء فريق اتصال للنظر يف هذا البند والتوصية بوضع مشاريع مقررات أو استنتاجات                 بـرو 

 .ليعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

إجراء مشاورات بشأن   ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف قد يود أيضاً دعوة الرئيس إىل              -٣٥
ترشـيحات األعضاء واألعضاء املناوبني للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، حسب االقتضاء، وانتخاب هؤالء              

 .األعضاء واألعضاء املناوبني

FCCC/KP/CMP/2007/4            التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقدم إىل مؤمتر األطراف
 مذكرة من األمانة. ع األطراف يف بروتوكول كيوتوالعامل بوصفه اجتما

  تقرير جلنة االمتثال-٧

اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل،             : اخللفية -٣٦
. يوتو ومـرفقه الـذي يتضمن اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبوجب بروتوكول ك            ١-م أإ /٢٧املقـرر   

من الفرع ثالثاً من هذه اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال، تقدم اجللسة العامة للجنة             ) أ(٢ومبوجـب الفقرة    
 االمتـثال تقريـراً إىل كـل دورة مـن الـدورات العادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                    

 .بروتوكول كيوتو

نة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           أمـا التقرير السنوي الثاين للج      -٣٧
 تشرين  ١٨بـروتوكول كيوتو فيورد معلومات عن أنشطة جلنة االمتثال يف السنة الثانية من عملها يف الفترة من                  

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
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ه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل النظر يف تقرير          ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصف    : اإلجراء -٣٨
وقد يود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو دعوة األطراف إىل              . جلنة االمتثال 

تقـدمي مسـامهات يف الصـندوق االستئماين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اخلاص باألنشطة                 
 .، وذلك لدعم أعمال جلنة االمتثال٢٠٠٩-٢٠٠٨تكميلية يف فترة السنتني ال

وقـد يود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو دعوة الرئيس إىل إجراء                 -٣٩
ء مشاورات بشأن ترشيح األعضاء واألعضاء املناوبني للجنة االمتثال، حسب االقتضاء، وانتخاب هؤالء األعضا             

 .واألعضاء املناوبني

FCCC/KP/CMP/2007/6            الـتقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه
 مذكرة من األمانة. اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال-٨

 األعمال املؤقت وشروحه الذي أُقر للــدورة السابعــة والعشرين للهيئة          انظـر جدول  : اخللفـية  -٤٠
 ).FCCC/SBI/2007/16(الفرعية للتنفيذ 

ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند         : اإلجراء -٤١
مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه وتوصي مبشاريع 

 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

  تقرير مدير سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو-٩

انظـر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُقر للــدورة السابعــة والعشرين للهيئة            : اخللفـية  -٤٢
 ).FCCC/SBI/2007/16(الفرعية للتنفيذ 

ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند         : اإلجراء -٤٣
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه وتوصي مبشاريع مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل 

 .طراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثةبوصفه اجتماع األ

 اإلبالغ واالستعراض:  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية-١٠

انظـر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُقر للــدورة السابعــة والعشرين للهيئة            : اخللفـية  -٤٤
 ).FCCC/SBI/2007/16(الفرعية للتنفيذ 

ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند         : اإلجراء -٤٥
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه وللتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل                

وُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع      . ته الثالثة بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دور        
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األطراف يف بروتوكول كيوتو أيضاً إىل اعتماد مشروع مقرر أحالته إليه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة                 
تزاماهتا مبوجب تبيان ما حترزه األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من تقدم يف الوفاء بال"والعشرين وعنوانه 
 ".بروتوكول كيوتو

 النطاق واملضمون:  منه٩ االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة -١١

، ٢-م أإ/٧أشار مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره : اخللفية -٤٦
ويف املقرر نفسه، قرر أن جيري االستعراض الثاين        . ٩ادة  إىل أنه مت االستعراض األول لربوتوكول كيوتو عمالً بامل        

ودعا . ، وأن ينظر يف نطاق وحمتوى هذا االستعراض يف دورته الثالثة          ٢٠٠٨للربوتوكول يف دورته الرابعة يف عام       
مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو األطراف إىل تقدمي آرائها إىل األمانة يف                 

 من ٩، وذلك فيما يتعلق بنطاق ومضمون االستعراض الثاين مبوجب املادة ٢٠٠٧أغسطس / آب١٧موعد أقصاه 
 ).FCCC/KP/CMP/2007/Misc.1(بروتوكول كيوتو واألعمال التحضريية الالزمة إلجراء االستعراض 

و إىل النظر يف نطاق     ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت         : اإلجراء -٤٧
 . منه٩ومضمون االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة 

FCCC/KP/CMP/2007/Misc.1            من  ٩نطـاق ومضـمون االستعراض الثاين الذي جيري مبوجب املادة 
. بـروتوكول كيوتو واألعمال التحضريية الالزمة إلجراء االستعراض       

 وثائق مقدمة من األطراف
FCCC/KP/CMP/2007/INF.1           تولـيف الوثائق املقدمة بشأن نطاق ومضمون االستعراض الثاين الذي

 من بروتوكول كيوتو واألعمال التحضريية      ٩جيـري مبوجـب املادة      
 مذكرة من األمانة. الالزمة إلجراء االستعراض

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-١٢

 الذي أُقر للــدورة السابعــة والعشرين للهيئة       انظـر جدول األعمال املؤقت وشروحه     : اخللفـية  -٤٨
 ).FCCC/SBI/2007/16(الفرعية للتنفيذ 

ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند         : اإلجراء -٤٩
عتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه وللتوصية مبشاريع قرارات أو استنتاجات ي

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

  صندوق التكيف-١٣

 انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُقر للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ           :اخللفية -٥٠
)FCCC/SBI/2007/16(. 
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 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند       ُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء -٥١
إىل اهليـئة الفرعـية للتنفيذ للنظر فيه وللتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات يعتمدها مؤمتر األطراف العامل                 

 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتصلة بالفقرة -١٤

 للتنفيذالفرعية  لهيئةانظر جدول األعمال املؤقت وشروحه الذي أُقر للدورة السابعة والعشرين ل          : اخللفية -٥٢
)FCCC/SBI/2007/16(. 

 إىل إحالة هذا البند     اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     بوصفهاألطراف العامل    مؤمترُيدعى  : اإلجراء -٥٣
األطراف العامل   مؤمتر للنظر فيه، وللتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات يعتمدها          للتنفيذالفرعية   اهليـئة  إىل

 . يف دورته الثالثةاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوصفه

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ املسائل املتصلة بالفقرة -١٥

وشروحه الذي أُقر للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية        انظـر جـدول األعمال املؤقت       : اخللفـية  -٥٤
 ).FCCC/SBSTA/2007/5(للمشورة العلمية والتكنولوجية 

ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل إحالة هذا البند         : اإلجراء -٥٥
ظر فيه، وللتوصية مبقررات أو استنتاجات يعتمدها مؤمتر        إىل اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية للن        

 .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-١٦

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني  )أ( 

 .)FCCC/SBI/2007/16(لذي أُقر للهيئة الفرعية للتنفيذ انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه ا: اخللفية -٥٦

 إىل إحالة هذا البند  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     بوصفهاألطراف العامل    مؤمترُيدعى  : اإلجراء -٥٧
اجتماع  بوصفهاألطراف العامل    مؤمتر للنظر فيه، وللتوصية مبشروع مقرر يعتمده        للتنفـيذ الفرعـية    اهليـئة إىل  
 .اف يف بروتوكول كيوتواألطر

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب( 

 يف دورهتا السادسة والعشرين مؤمتر األطراف باعتماد مشروع مقرر للتنفيذالفرعية  اهليئةأوصت : اخللفية -٥٨
 بوصفهألطراف العامل   ا مؤمتر، هذا املشروع الذي يدعو      ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     "عنوانه  

 إىل املوافقة يف دورته الثالثة على ما ينطبق على بروتوكول كيوتو من             اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو      
 .)FCCC/SBI/2007/15/Add.1(عناصر امليزانية املوصى هبا 
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تماد مشروع  إىل اع اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     بوصفهاألطراف العامل    مؤمترُيدعى  : اإلجراء -٥٩
وقبل اعتماد امليزانية، يقترح الرئيس تعديل      . املقـرر الذي يوافق به على امليزانية املعتمدة من قبل مؤمتر األطراف           

: للتنفيذالفرعية   للهيئةمشـروع املقرر هذا حبيث يشمل النص التايل الذي ُحذف يف الدورة السادسة والعشرين               
زمة إلنشاء صندوق استئماين منفصل لتلقي الرسوم واحلصص من         يطلـب إىل األمانـة أن تتخذ اخلطوات الال        "

 ".العائدات إلدارة آلية التنمية النظيفة

األطراف  مؤمترمسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل        -١٧
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوصفهالعامل 

 مؤمتر حتيلها اهليئتان الفرعيتان لتوجيه نظر       ميكـن تناول أية مسائل تتعلق بربوتوكول كيوتو       : اخللفـية  -٦٠
 إليها يف إطار هذا البند، مبا يف ذلك مشاريع          اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     بوصفهاألطـراف العـامل     

املقررات واالستنتاجات اليت يكون قد مت االنتهاء من وضعها يف الدورتني السادسة والعشرين والسابعة والعشرين               
 .تني الفرعيتنيلكل من اهليئ

 إىل اعتماد مشاريع    اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     بوصفهاألطراف العامل    مؤمترُيدعى  : اإلجراء -٦١
املقررات أو االستنتاجات املتعلقة بربوتوكول كيوتو واحملالة من قبل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              

األطراف  مؤمتروُيدعى  . كل منهما السادسة والعشرين والسابعة والعشرين      يف دوريت    للتنفيذالفرعـية    اهليـئة أو  
 أيضاً إىل النظر يف التقرير املقدم عن اإلجراءات اليت اختذها           اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     بوصفهالعامل  

 التنفيذي أن يقدم  الذي ُيطلب فيه إىل األمني)FCCC/KP/CMP/2007/2( ٢-م أإ/٩األمني التنفيذي لتنفيذ املقرر 
، حبسب االقتضاء، وخباصة يف     اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     بوصفهاألطراف العامل    مؤمترتقاريـر إىل    

وإضافة إىل ذلك، ُيدعى . كيوتو بروتوكولضوء أي شواغل أو قضايا قد تنشأ فيما يتعلق باهليئات املنشأة مبوجب 
 إىل اعتماد مشروع مقرر بشأن مواعيد       اف يف بروتوكول كيوتو   اجتماع األطر  بوصفهاألطـراف العامل     مؤمتـر 

 . وأماكن انعقاد دورتيه الرابعة واخلامسة

  اجلزء الرفيع املستوى-١٨

 مؤمتريـديل الـوزراء ورؤساء الوفود اآلخرون ببياناهتم الوطنية يف جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف و               -٦٢
 وذلك يف أثناء اجلزء الرفيع املستوى الذي يعقد يف وتوكول كيوتواجتماع األطراف يف بر بوصفهاألطراف العامل 

وسُتعمم النصوص الكاملة للبيانات الرمسية إذا مت توفري نسخ . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١٢الفترة من 
ي الدويل  وسيشتمل اجلزء الرفيع املستوى على عرض يقدمه الفريق احلكوم        . كافية منها لألمانة أثناء سري الدورة     

 .املعين بتغري املناخ بشأن تقريره التقييمي الرابع

ونظـراً لعدد األطراف والوقت احملدود املتاح لإلدالء بالبيانات، سيكون من الضروري حتديد مدة كل                -٦٣
 وتشجع األطراف بقوة على اإلدالء ببيانات باسم اجملموعة، حبيث         . واملـدة املوصى هبا هي ثالث دقائق      . بـيان 
 .وسيتاح وقت إضايف ملثل هذه البيانات. تكلم أعضاء اجملموعة اآلخرونال ي
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. )٧(٢٠٠٧نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٢أكتوبر إىل   / تشرين األول  ١٢وتفتـتح قائمة املتكلمني يف الفترة من         -٦٤
 .سجيلوسوف ترسل إىل األطراف معلومات عن قائمة املتكلمني يف اإلشعار املتعلق بالدورات يتضمن استمارة الت

وقد ُيتاح املزيد من املعلومات عن اجلزء الرفيع املستوى يف إضافة هلذه الوثيقة، بعد أن ينظر فيها املكتب                 -٦٥
كما ستتاح معلومات عن مشاركة رؤساء هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة يف اجلزء . واحلكومة املضيفة
 . الرفيع املستوى

  بصفة مراقب بيانات املنظمات املشاركة-١٩

األطراف  مؤمترُيدعـى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمات أمام               -٦٦
 . وسيجري تعميم معلومات إضافية يف هذا الشأن. اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوصفهالعامل 

  مسائل أخرى-٢٠

 يف دورته اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   صفهبواألطراف العامل    مؤمترتقريـر رئـيس      )أ( 
 الثانية عن حلقة العمل املعنية باقتراح االحتاد الروسي

 يف دورته الثانية إىل     اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     بوصفهاألطراف العامل    مؤمترطلب  : اخللفية -٦٧
 الستيضاح واستكشاف نطاق وآثار     ٢٠٠٧مايو  /رئيسـه أن يعقـد حلقة عمل يف أثناء فترة الدورات يف أيار            

 من قطع   كيوتو بروتوكولاالقتراح املقدم من االحتاد الروسي بشأن وضع إجراءات مناسبة لتمكني األطراف يف             
، وأن ُيعّد تقريراً على مسؤوليته هو بشأن اإلجراءات والنقاط )FCCC/KP/CMP/2006/Misc.4(التزامات طوعية 

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوصفهاألطراف العامل  مؤمترودعا . )٨(ة العملالرئيسية اليت أثريت يف حلق
 لتعميمها قبل   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧األطراف إىل تقدمي آرائهم بشأن هذه املسألة إىل األمانة يف موعد أقصاه             

 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بوصفهاألطراف العامل  ؤمترالدورة الثالثة مل

وسوف ينظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف إطار بند جدول                -٦٨
 .، يف تقرير الرئيس عن حلقة العمل املعنية باقتراح االحتاد الروسي"مسائل أخرى"األعمال 

FCCC/KP/CMP/2007/Misc.2          طراف آراء بشأن اقتراح االحتاد الروسي وضع إجراءات مناسبة لتمكني األ
 وثائق مقدمة من األطراف. يف بروتوكول كيوتو من قطع التزامات طوعية

FCCC/KP/CMP/2007/INF.2            حلقـة عمل معنية باقتراح االحتاد الروسي وضع إجراءات مناسبة للموافقة
 تقرير رئيس حلقة العمل. على االلتزامات الطوعية

                                                      

 املؤمتر لدى أمانة اتفاقية األمم املتحدة ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب أمني   )٧(
 أو الربيد (1999 815 228 49+) أو الفاكس (1520/1426 815 228 49+)اإلطارية بشأن تغّير املناخ وذلك بواسطة اهلاتف 

 .<secretariat@unfccc.int>اإللكتروين 

)٨( FCCC/KP/CMP/2006/10 ١٣٦-   ١٣٤          ، الفقرات   .  
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) ٢-م أإ /١٠املقرر  ( باء يف بروتوكول كيوتو      اقتراح من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق       )ب( 
 قبل بدء نفاذه

ورد طلب من بيالروس إلدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل  -٦٩
 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

كول كيوتو إىل النظر يف هذا البند بإجراء        ُيدعـى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتو          -٧٠
 .مناقشة يف جلسة عامة استناداً إىل توضيحات إضافية من بيالروس لنطاق ومضمون اقتراحها، وحتديد اإلجراء املناسب

FCCC/KP/CMP/2007/7             اقـتراح مـن بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق باء يف بروتوكول
 مذكرة من األمانة. ذهقبل بدء نفا) ٢-م أإ/١٠(كيوتو 

 أية مسائل أخرى )ج( 

جيـري يف إطـار هذا البند تناول أية مسائل أخرى لتوجيه نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                   -٧١
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو إليها

  اختتام الدورة-٢١

ل كيوتو عـن   اعـتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف فـي بروتوكو           )أ(
 دورته الثالثة

ُيعّد مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             : اخللفية -٧٢
 .يف بروتوكول كيوتو يف هناية الدورة

ُيدعى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد مشروع         : اإلجراء -٧٣
 .تقرير واإلذن للمقرر بإهناء التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومساعدة من األمانةال

 اختتام الدورة )ب( 

 .يعلن الرئيس اختتام الدورة -٧٤
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age 17  
 املرفق األول

 استعراض عام لفترة الدورات

 السبت

 ديسمرب/ كانون األول٨

 اجلمعة

 ديسمرب/ كانون األول٧

 اخلميس

 ديسمرب/ كانون األول٦

 األربعاء

 ديسمرب/ كانون األول٥

 الثالثاء

 ديسمرب/ كانون األول٤

 االثنني

 ديسمرب/ كانون األول٣

 حفل ترحييب

  ملؤمتر األطراف١٣افتتاح الدورة 

 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه ٣افتتاح الدورة 
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   

 ملؤمتر  ٣جلسة عامة للدورة    
األطـراف العامل بوصفه    
ــراف يف   ــتماع األط اج

 بروتوكول كيوتو

 للهيئة ٢٧جلسة عامة للدورة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتكنولوجية

 للهيئة ٢٧جلسة عامة للدورة 
 الفرعية للتنفيذ

 ٤جلسة عامة للدورة 
املستأنفة للفريق العامل 

 املخصص

 ملؤمتر ١٣الدورة 
 األطراف

 ٢٧افتتاح الدورة 
ة للهيئة الفرعي

للمشورة العلمية 
 والتكنولوجية

 ٢٧افتتاح الدورة 
 للهيئة الفرعية للتنفيذ

افتتاح الدورة الرابعة 
املستأنفة للفريق 
 العامل املخصص

 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه٣ ملؤمتـر األطـراف، والدورة      ١٣الـدورة
 للهيئة الفرعية٢٧اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كيوتو، والدورة          

 للهيئة الفرعية للتنفيذ، والدورة    ٢٧للمشورة العلمية والتكنولوجية، والدورة     
  املستأنفة للفريق العامـل املخصص٤ 

 ت غري رمسيةجلسا 
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age 18 
 اجلمعة

 ديسمرب/ كانون األول١٤

 اخلميس

 كانون ١٣
 ديسمرب/األول

 األربعاء

 كانون ١٢
 ديسمرب/األول

 الثالثاء

 ديسمرب/ كانون األول١١

 االثنني

 ديسمرب/ كانون األول١٠

 

 

 

 

بيانات املنظمات احلكومية 
املنظمات غري /الدولية

 احلكومية

 ملؤمتر ١٣اختتام الدورة 
 األطراف

 ملؤمتر ٣اختتام الدورة 
األطراف العامل بوصفه 
اجتماع األطراف يف 
 بروتوكول كيوتو

 

 

 

 

 

 البيانات الوطنية

 

 

 

 

 

 حفل افتتاحي

عرض تقرير فريق اخلرباء 
ومي الدويل املعين احلك

 بتغري املناخ

 البيانات الوطنية

 للهيئة ٢٧اختتام الدورة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتكنولوجية

 للهيئة ٢٧اختتام الدورة 
 الفرعية للتنفيذ

 املستأنفة ٤اختتام الدورة 
 للفريق العامل املخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملؤمتر األطراف١٣الدورة
 ملؤمتـر األطراف٣الـدورة

ــتماع ــفه اج ــامل بوص الع
األطراف يف بروتوكول كيوتو

 للهيـئة الفرعية٢٧الـدورة
مشورة العلمية والتكنولوجيةلل

ــدورة ــئة٢٧ال  للهي
 الفرعية للتنفيذ

ــدورة ــتأنفة٤ال  املس
للفريق العامل املخصص

 جلسات غري رمسية

 ملؤمتر ٣ ملؤمتر األطراف والدورة ١٣اجلزء الرفيع املستوى من الدورة 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 املرفق الثاين

 اف العامل بوصفه اجتماع الوثائق اليت سُتعرض على مؤمتر األطر
 األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة عشرة

 الوثائق املُعدٍّة للدورة

 FCCC/KP/CMP/2007/1 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول         
 مذكرة من األمانة. ٢-م أإ/٩ر تنفيذ املقر: كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/2 

الـتقرير السنوي املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل مؤمتر            
مذكرة . األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

 من األمانة

FCCC/KP/CMP/2007/3 

 التنفيذ املشترك إىل مؤمتر  الـتقرير السـنوي املقدم من جلنة اإلشراف على        
مذكرة من . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 األمانة

FCCC/KP/CMP/2007/4 

التقرير السنوي املقدم من مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول          
 مذكرة من األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/5 

نة االمتثال إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه الـتقرير السنوي املقدم من جل   
 مذكرة من األمانة. اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/6 

اقتراح من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق باء يف بروتوكول كيوتو           
 مذكرة من األمانة. قبل بدء نفاذه) ٢-م أإ/١٠املقرر (

FCCC/KP/CMP/2007/7 

 من بروتوكول كيوتو    ٩ق ومضمون االستعراض الثاين مبوجب املادة       نطـا 
وثائق مقدمة  . واألعمـال التحضـريية املطلوبـة لالضطالع باالستعراض       

 من األطراف

FCCC/KP/CMP/2007/Misc.1 

آراء بشأن اقتراح االحتاد الروسي وضع إجراءات مناسبة لتمكني األطراف          
 وثائق مقدمة من األطراف.  طوعيةيف بروتوكول كيوتو من قطع التزامات

FCCC/KP/CMP/2007/Misc.2 

تولـيف الوثـائق املقدمة بشأن نطاق ومضمون االستعراض الثاين مبوجب      
 من بروتوكول كيوتو واألعمال التحضريية املطلوبة لالضطالع        ٩املـادة   

 مذكرة من األمانة. باالستعراض

FCCC/KP/CMP/2007/INF.1 

ح االحتاد الروسي وضع إجراءات مناسبة للموافقة       حلقـة عمل ُتعىن باقترا    
 تقرير من رئيس حلقة العمل. على االلتزامات الطوعية

FCCC/KP/CMP/2007/INF.2 
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 وثائق أخرى سُتعرض على الدورة

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

مية والتكنولوجية عن دورهتا السادسة     تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العل     
  ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2007/4 

 FCCC/SBSTA/2007/5 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 بون  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف         
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧يف الفترة من 

FCCC/SBI/2007/15 

 FCCC/SBI/2007/16 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

تقريـر الفـريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف           
لثالثة املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته ا          

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ١٤املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2007/2 

تقريـر الفـريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف           
املدرجـة يف املـرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزء األول من             

أغسطس / آب ٣١إىل   ٢٧دورتـه الـرابعة املعقودة يف فيينا يف الفترة من           
٢٠٠٧ 

FCCC/KP/AWG/2007/4 

 FCCC/KP/AWG/2007/3 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

- - - - - 


