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 تفاقية اإلطارية بشأناال
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧ن، كوبنهاغ
  من جدول األعمال) ز(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة

  ١٥-م أ/-قرر مشروع امل    

  موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة    

  مقترح من الرئيس    

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٧ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري  
 كانون  ١٨ املؤرخ   ٤٠/٢٤٣ إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة        وإذ يشري أيضاً    
   واملتعلق خبطة املؤمترات،١٩٨٥ديسمرب /األول

 )١( من مشروع النظام الداخلي املعمول به      ٢٢ من املادة    ١ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك    
  فيما يتعلق بتناوب اجملموعات اإلقليمية اخلمس على منصب الرئيس، 

إىل أن رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف سيكون من جمموعـة      وإذ يشري     
حني سيكون رئيس الدورة السابعة عشرة مـن        أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يف       

__________ 
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، متشياً مع مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، ويف ضوء املـشاورات            )٢(اجملموعة األفريقية 
  بني هذه اجملموعات، يف الفترة األخرية اليت أُجريت 

متر موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسادسة ملـؤ              -ألف   
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 أن يقبل مع التقدير عرض حكومة املكـسيك الستـضافة الـدورة             ُيقرر  -١  
السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             

 /األول  كـانون  ١٠وفمرب إىل   ن/ تشرين الثاين  ٢٩األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الفترة من        
 مجيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية الستضافة       لتوافر، رهناً بتأكيد املكتب     ٢٠١٠ديسمرب  

  ؛املضيف لبلدل، ورهناً بالنجاح يف إبرام اتفاق ٤٠/٢٤٣الدورتني، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
إىل األمني التنفيذي أن يواصل املشاورات مع حكومة املكسيك وأن          يطلب    -٢  

يتفاوض على اتفاق للبلد املضيف من أجل عقد الدورتني، هبدف إبرام اتفاق البلد املـضيف               
وتوقيعه يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للمـشورة          

  ة الفرعية للتنفيذ؛العلمية والتكنولوجية واهليئ
موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة الـسابعة ملـؤمتر                -باء   

  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 بأن الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسابعة ملـؤمتر            ُيذكِّر  -٣  

ع األطراف يف بروتوكول كيوتـو سـتنعقدان يف جنـوب           األطراف العامل بوصفه اجتما   
  ؛)٤(٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨ يف الفترة من )٣(أفريقيا

 إىل األمني التنفيذي أن يواصل املشاورات مع حكومة جنوب أفريقيا           يطلب  -٤  
إبرام اتفـاق البلـد     وأن يتفاوض على اتفاق للبلد املضيف من أجل عقد الدورتني، هبدف            

املضيف وتوقيعه يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الرابعة والثالثني لكل من اهليئة الفرعيـة               
  للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ؛

موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف              -جيم   
   بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالعامل

األطراف إىل أن تتقدم بعروض الستضافة الدورة الثامنة عشرة ملـؤمتر           يدعو    -٥  
  .األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

        
__________ 
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