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(A)     GE.09-70361    100609    100609 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 
  

  من جدول األعمال) ه- أ(١٣البند 
  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية

   ملؤمتراألطراف الدورة اخلامسة عشرة
  الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو   
  فترات الدورات املقبلة

  تنظيم العملية احلكومية الدولية
  املنظمات املمنوحة مركز املراقب

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

   الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف- ألف 

   الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو- باء 

  ترتيبات عقد الدورتني - ١

باملعلومات املقدمة من حكومة الدامنرك بـشأن األعمـال         ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ       - ١
رية لعقد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه              التحضريية اجلا 

يف مركـز بـيال     ) مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف       (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      
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 عن تقديرها حلكومـة     وأعربت اهليئة الفرعية  . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ٧بكوبنهاغن يف الفترة من     
  . بذلتهاالدامنرك هلذه اجلهود اليت

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن حتيط علماً بآراء األطراف فيما يتعلق بالعناصر اليت ميكن إدارجها يف جدويل                    -٢
  .صفه اجتماع األطرافاألعمال املؤقتني للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بو

 ببيانات وطنية موجزة )١(وأوصت اهليئة الفرعية بأن تتخذ الترتيبات الالزمة إلدالء الوزراء ورؤساء الوفود  - ٣
يف اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف أثناء اجلـزء الرفيـع                 

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ١٦املستوى املقرر عقده يف الفترة من 

ودعت اهليئة الفرعية مكتب الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف إىل إجناز التفاصيل املتعلقة بترتيبـات                 - ٤
الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبـا يف                

لقة باجلزء الرفيع املستوى، بالتعاون مع الرئيس املعني للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف              ذلك الترتيبات املتع  
وشددت اهليئة الفرعية على أمهية مبدأ . والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف واألمانة     

سة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر الشفافية ومبدأ الشمول يف الفترة املمتدة حىت انعقاد الدورة اخلام
  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ويف أثناء الدورتني

  ٢٠٠٩الدورتان السابقتان يف عام  - ٢

أعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة أملانيا ملا قدمته من دعم مايل سخي للدورة الـسابعة للفريـق                    - ٥
الفريق ( االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو العامل املخصص للنظر يف

، والدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين   )العامل املخصص مبوجب بروتوكول كيوتو  
 ٢٩املعقودتني يف الفتـرة مـن   ، )الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين(الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  . يف فندق ماريتيم ببون، يف أملانيا٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل /آذار

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن األعمال التحضريية لالجتماعات غري               - ٦
ندق ماريتيم، والحظـت أن رئيـسي        يف ف  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤ إىل   ١٠الرمسية املقرر عقدها يف الفترة من       

الفريق العامل املخصص مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين يعقـدان                
  .مشاورات بشأن هذه األعمال التحضريية

وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن امتناهنا حلكومة تايلند الستضافتها اجلزء األول من الدورة التاسعة للفريق   - ٧
العامل املخصص مبوجب بروتوكول كيوتو واجلزء األول من الدورة السابعة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل 

 مبركز مؤمترات األمم املتحدة باللجنة      ٢٠٠٩أكتوبر  /األول تشرين   ٩سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨التعاوين يف الفترة من     
وأحاطت اهليئة الفرعيـة علمـاً      . االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة يف بانكوك         

                                                      

 . أيضاًجيوز أن يديل ممثلون آخرون رفيعو املستوى ببيانات )١(
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ن يواصـل   باملعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن األعمال التحضريية هلاتني الدورتني وطلبت إىل األمني التنفيذي أ             
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٥ مع حكومة تايلند وأن يربم الترتيبات القانونية الالزمة خالل فترة أقصاها املشاورات

وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن امتناهنا حلكومة إسبانيا الستضافتها الدورة التاسعة املستأنفة للفريق العامل   - ٨
ة املستأنفة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين يف الفترة          املخصص مبوجب بروتوكول كيوتو والدورة السابع     

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً    .  يف مركز املؤمترات مبعرض برشلونه يف برشلونه       ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ إىل   ٢من  
مني التنفيذ أن يواصل املشاورات باملعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن األعمال التحضريية هلاتني الدورتني وطلبت إىل األ

  .٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول١٥مع حكومة إسبانيا وأن يربم الترتيبات القانونية الالزمة خالل فترة أقصاها 

والحظت اهليئة الفرعية أن تنظيم هاتني الدورتني اإلضافيتني سيتطلب موارد غري متاحة يف امليزانية األساسية   - ٩
 أو يف اعتمادات األمم املتحـدة خلـدمات         ٢٠٠٩- ٢٠٠٨طارية بشأن تغري املناخ للفترة      التفاقية األمم املتحدة اإل   

وحتث اهليئة بالتايل األطراف على تقدمي التربعات يف أقرب وقت ممكن لتغطية            . املؤمترات املتعلقة باالتفاقية اإلطارية   
وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها     . ؤهلةاجلانب التنظيمي هلاتني الدورتني وتغطية مشاركة املندوبني من األطراف امل         

والحظت أيضاً أن من املستصوب تـشغيل       . لتلك األطراف اليت قدمت بالفعل مسامهة مالية لدعم هاتني الدورتني         
  .مرافق املؤمترات الدائمة اليت ينبغي أن تستخدمها االتفاقية اإلطارية وجهات أخرى، يف أقرب وقت ممكن

  كومية الدولية تنظيم العملية احل- جيم 

والداعية إىل جعل مواعيد الدورات      )٢(أشارت اهليئة الفرعية إىل توصيتها الواردة يف استنتاجاهتا السابقة          - ١٠
هناية املقبلة تبدأ من منتصف األسبوع إىل منتصف األسبوع، كلما أمكن، بغية تقليل وقت السفر املطلوب يف عطلة 

أن تنتهي مجيع اجللسات يف موعد أقصاه الساعة الـسادسة مـساء،            ] ضرورة [واتفقت اهليئة الفرعية على   . [األسبوع
 ،وخباصة ملنح األطراف واجملموعات اإلقليمية وقتاً كافياً لإلعداد للجلسات اليومية، ولكن جيوز، يف ظروف اسـتثنائية               

  ]. أقصىحدمساء ك] التاسعة] [الثامنة[أن تستمر اجللسات حىت الساعة ] ووفقاً لكل حالة على حدة،[

وشددت اهليئة الفرعية من جديد على أمهية ترمجة الوثائق الرئيسية إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة     - ١١
  .قبل الدورات ذات الصلة بوقت كاف

   املنظمات املمنوحة مركز املراقب- دال 

 اليت حدثت يف ممارسات مشاركة أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املقدمة بشأن التطورات اإلجيابية  - ١٢
املنظمات بصفة مراقب يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، على حنو مـا ورد يف الوثيقـة                    

FCCC/SBI/2009/7.  

 -  -  -  -  - 

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2008/8 ١٣٦، الفقرة. 


