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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
  

  من جدول األعمال) ج- أ(١٣البند 
  تماعات احلكومية الدوليةالترتيبات املتعلقة باالج

  الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف
  الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع

      األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الفترات الدوراتية املقبلة

  الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  ة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف الدور- ألف 

  األطـراف  الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع         - باء 
  يف بروتوكول كيوتو

أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة بولندا لعرضها السخي استضافة الدورة الرابعة عـشرة                 - ١
مـؤمتر  ( العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو          ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف     

والحظت مع التقدير األعمال التحضريية اليت تقوم . يف بوزنان، بولندا) األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
امل بوصفه هبا حكومة بولندا واألمانة لعقد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف الع

  .اجتماع األطراف يف مباين املعرض الدويل يف بوزنان
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وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتيط علماً بآراء األطراف بشأن البنود اليت ميكن إدراجها يف                   - ٢
 العامـل   جدول األعمال املؤقت لكل من الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطـراف              

  .بوصفه اجتماع األطراف

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملقترحات املقدَّمة من األمني التنفيذي استجابةً لطلب قدمه مؤمتر                - ٣
االستعراض الثاين ملدى كفاية املـادة      "ب األطراف يف دورته الثالثة عشرة بشأن الُسُبل املمكنة لتناول البند املتعلق            

وأوصت اهليئة . من جدول األعمال يف ضوء املستجدات اليت طرأت يف تلك الدورة"  من االتفاقية)ب(و) أ (٢- ٤
 من ١٣الفرعية للتنفيذ بأن يؤجل مؤمتر األطراف نظره يف هذا البند إىل دورته السادسة عشرة، وذلك عمالً باملادة 

ر حينئذ كيفية املضي يف أعماله، وذلـك        وميكن ملؤمتر األطراف أن يقر    . مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف    
  .حسب النتائج اليت تتمخض عنها املناقشات املتعلقة خبارطة طريق بايل

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن األسبوع الثاين من الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف ومن الـدورة             - ٤
من مع احتفال املسلمني بعيد األضحى، ومع عطلـة         الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يتزا       

  .رمسية يف األمم املتحدة، وطلبت إىل املكتب أن ُيفكّر يف هذه املسألة إلجياد حل مناسب

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً بأن تكون البيانات الوطنية هي طريقة التبادل بني الوزراء وبني رؤساء   - ٥
عات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أثناء           الوفود اآلخرين يف االجتما   

  .اجلزء الرفيع املستوى

  وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن ُيعتمد العرض العام املقترح بشأن الفترة الدوراتية الوارد يف الوثيقـة                 - ٦
FCCC/SBI/2008/4        ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف       كأساس عام للتخطيط للدورة الرابعة عشرة

العامل بوصفه اجتماع األطراف وتنظيمهما، والحظت أن هذا العرض العام قد حيتاج إىل بعض التعديالت لضمان 
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن ُيكمل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة . السري السلس ألعمال الدورتني كلتيهما

ة تفاصيل الترتيبات اخلاصة بالدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطـراف العامـل                عشر
بوصفه اجتماع األطراف، مبا يف ذلك الترتيبات املتعلقة باجلزء الرفيع املستوى، بالتعاون مع الرئيس املعيَّن ملـؤمتر   

  .األطراف يف دورته الرابعة عشرة واألمانة

عت اهليئة الفرعية للتنفيذ البلد املضيف، إذا كان يعتزم عقد اجتماعات وزارية غري رمسية بشأن تغيُّر وشج  - ٧
املناخ، أن يفكِّر يف عقد هذه االجتماعات قبل انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر                 

لكايف لألطراف كي تفكِّر يف نتائج هذه االجتماعات،        األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، إلتاحة الوقت ا       
  .وكذلك لتجنب أي تضارب يف الربجمة أثناء الدورتني

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالشواغل اليت أثارهتا األطراف فيما يتعلق بإدارة الوقت أثنـاء الـدورة                   - ٨
طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، وطلبت إىل رئيس مؤمتر         الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األ       

األطراف ورئيسي اهليئتني الفرعيتني أن يستمروا يف سعيهم إىل وضع ممارسات تيسِّر تنظيم العملية احلكومية الدوليـة                 
  .تماع األطرافوتضمن جناح الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اج
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وأحاطت اللجنة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً بالشواغل اليت أثارها األطراف، وال سيما األطراف من البلـدان                  - ٩
وأحاطت . النامية، فيما يتعلق بكلفة الفنادق وتوفرها يف بوزنان وباآلثار املمكنة لذلك على مشاركتها الفعالة يف املؤمتر   

ماً بتعهد حكومة بولندا بتناول هذه الشواغل وباختاذ الترتيبات الالزمة لتيسري عقد جمموعة من اللجنة الفرعية للتنفيذ عل   
ورحَّبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بعرض حكومة بولندا مضاعفة جهودها لتوفري معلومـات            . االجتماعات على حنو فعال   

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمـني       . انإضافية ومساعدة األطراف يف احلصول على أماكن كافية لإلقامة يف بوزن          
التنفيذي أن ُيبقي املسألة قيد نظره وأن يقدم إضافة حتديثية بشأن هذه املسألة إىل املكتب وإىل األطـراف يف الـدورة                     

ورة الثالثة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية ويف اجلـزء األول مـن الـد                  
السادسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول                

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل املكتب أن ُيكمل هذه املسألة، مراعياً يف ذلـك    . كيوتو، املقرر عقدمها يف أكرا، بغانا     
  .تني املذكورتني املقرر عقدمها يف أكراتقرير األمني التنفيذي، خالل الدور

   الفترات الدوراتية املقبلة- جيم 

الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل             - ١
 واجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص         ،مبوجب االتفاقية 

جة يف املرفـق األول مبوجـب       للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدر     
  بروتوكول كيوتو

للفريـق العامـل    أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة غانا لعرضها السخي استضافة الدورة الثالثة                -١٠
املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية واجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص                
للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف الفترة من اخلميس املوافـق                  

  .  يف مباين املركز الدويل للمؤمترات بأكرا٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧عاء املوافق أغسطس إىل األرب/ آب٢١

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات املقدمة من األمانة بشأن األعمال التحضريية للـدورتني                - ١١
ونيـة الـضرورية   وطلبت إىل األمني التنفيذي أن يواصل مشاوراته مع حكومة غانا وأن يستكمل الترتيبات القان           

  .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٠حبلول 

  .وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة النرويج لعرضها السخي تقدمي الدعم املايل هلاتني الدورتني  - ١٢

  ٢٠٠٩الدورات املقررة يف عام  - ٢

ين بالعمل التعاوين الطويـل     أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باستنتاجات الفريق العامل املخصص املع           - ١٣
  .)١(٢٠٠٩األجل مبوجب االتفاقية، يف دورته الثانية، بشأن برنامج عمله لعام 

                                                      

)١( FCCC/AWGLCA/2008/L.4. 
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وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن ُيبذل كل جهد، عند جدولة االجتماعات، مبا يف ذلك حلقات العمل                  - ١٤
  .ثة أسابيعواالجتماعات اليت تعقد قبل الدورة، كي ال تصل مدة الدورة إىل ثال

 اليت مل ُتحدد أنشطتها     ،٢٠٠٩واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن ُتعقد االجتماعات املقررة يف عام              - ١٥
 يف بون، بأملانيا، ما أمكن ذلك، أو يف مدن تتوفر فيها مرافق كربى تابعة لألمم املتحدة أو ملنظمات دولية،                    ،بعد

دائمة، بغية تقليل التكاليف واألعباء اللوجيستية الناشـئة عـن   ويفضل أن يكون ذلك يف مدن تستضيف بعثات      
وطلبـت  . تنظيم هذه االجتماعات إىل أدىن حد ممكن، وتيسري اشتراك أطراف من البلدان النامية والتنسيق معها              

 عـام  اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل األمانة أن تلتمس توجيهات من املكتب بشأن أنشطة االجتماعات املقررة يف 
  . تقررت األنشطة املشار إليها أعالهقد ، إن مل تكن ٢٠٠٩

، اليت مل ُتحدد توارخيها ٢٠٠٩ج الفترات الدوراتية اإلضافية لعام      وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن ُتربمَ       - ١٦
تـصف  فترة وتنتهي يف من  كل  سبتمرب، على أن تبدأ     / أيلول - أغسطس  /أبريل وآب / نيسان - مارس  /بعد، يف آذار  

ويتوقع أن جيتمع خـالل هـذه الفتـرات    . السفر يف هناية األسبوعمدة األسبوع، ما أمكن ذلك، بغية احلد من      
العامـل  الفريق  لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية و          االدوراتية كل من    

  .يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتواملخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة 

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم تربعات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليـة            - ١٧
، مبا فيها الدورات اليت ستعقد      ٢٠٠٩للمساعدة يف حتمل التكاليف الناشئة عن الدورات اإلضافية املقررة يف عام            

هليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً األطراف على أن تقدم تربعات إىل الصندوق االستئماين للمشاركة             وشجعت ا . يف بون 
 لضمان املشاركة الفعالة لوفود من ، يف أسرع وقت ممكن،يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  .بلدان نامية أطراف

متر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف        كما دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ رئيس مؤ        - ١٨
 على خارطة طريـق بـايل       ٢٠٠٩وكذلك رئيسي اهليئتني الفرعيتني الستكشاف السبل املمكنة للتركيز يف عام           

تركيزاً أكرب، وذلك بعقد دورات أقصر لكل من اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                    
  .عن طريق املكتب، حسب االقتضاءيقدموا مقترحاهتم ية، وأن والتكنولوج

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة الدامنرك ملا تبذله من جهود سخية الستضافة الـدورة                  - ١٩
يف اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف مركز بيال                

  .كوبنهاغن، بالدامنرك، وللجهود اليت تبذهلا لتحضري هاتني الدورتني

  فترات دوراتية أخرى - ٣

 ٢٢ إىل   ١١يونيه والفتـرة مـن      / حزيران ١٤ إىل   ٣رة من   ُتحدََّد الفت أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن        - ٢٠
ذا املقترح إىل مؤمتر األطراف العتماده ، وبأن ُيقدم ه  ٢٠١٣نوفمرب لعقد الدورتني املقررتني يف عام       /تشرين الثاين 

  .يف دورته الرابعة عشرة
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ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم عروضاً الستضافة الدورة الـسادسة عـشرة ملـؤمتر             - ٢١
، وكذلك الدورة الـسابعة  )٢٠١٠(األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أنه، متشياً مع مبدأ        ). ٢٠١١( للمؤمتر األول والدورة السابعة للمؤمتر الثاين        عشرة
التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، ويف ضوء املشاورات اليت أُجريت مؤخراً بني هذه اجملموعات، فإن رئيس الدورة 

 ملـؤمتر   ١٧رئيس الدورة   أن   يف حني    ،نية والبحر الكارييب   ملؤمتر األطراف سيكون من جمموعة أمريكا الالتي       ١٦
  .من اجملموعة األفريقيةسيكون األطراف 

وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ البلدان اليت ستستضيف دورات مقبلة لكل من مؤمتر األطـراف ومـؤمتر       - ٢٢
غري رمسية لتنـاول القـضايا   اجتماعات وزارية تعتزم عقد كانت ذا األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، إ   

املتعلقة بتغري املناخ، أن تفكر يف عقد هذه االجتماعات قبل تاريخ انعقاد كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   
العامل بوصفه اجتماع األطراف إلتاحة الوقت الكايف لألطراف كي تتأمل يف نتائج هذه االجتماعات، ولتجنب               

  .وراتالربجمة أثناء الديف تضارب أي 

العامـل   وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة تايلند الستضافتها الـدورة األوىل للفريـق               - ٢٣
املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية واجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامـل         

درجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، وأعربت عن املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف امل
  .هلاتني الدورتنياملُقدَّم امتناهنا أيضاً حلكومة الدامنرك لدعمها املايل السخي 

  ـ ـ ـ ـ ـ

  


