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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثانية والثالثون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ إىلمايو / أيار٣١بون، 
   من جدول األعمال)د(-)أ(١٦البند 

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية
  ورة السادسة عشرة ملؤمتر األطرافالد

  الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  فترات الدورات املقبلة

  تنظيم العملية احلكومية الدولية

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية    

  رح من الرئيسمشروع استنتاجات مقَت    

  دسة عشرة ملؤمتر األطراف الدورة السا  -ألف   

الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               -باء   
  كيوتو بروتوكول

عن امتناهنا حلكومة املكـسيك علـى       ) اهليئة الفرعية (أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١
دسة ملـؤمتر  عرضها السخي باستضافة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسا       

اجتمـاع  /مؤمتر األطراف (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         
    / كـانون األول ١٠نـوفمرب إىل  / تشرين الثـاين ٢٩ يف الفترة من   ‘كانكون‘يف  ) األطراف
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير باألعمال التحضريية واجلهود اليت          . ٢٠١٠ديسمرب  

 ملـؤمتر   ٦ ملؤمتر األطراف والدورة     ١٦الدورة  عقد  هبا حكومة املكسيك واألمانة بغية      تقوم  
  .اجتماع األطراف من أجل تيسري جناح هاتني الدورتني/األطراف
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والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ مع التقدير الشعار الذي عرضته حكومة املكـسيك              -٢
اجتماع األطراف وطلبـت    /متر األطراف  ملؤ ٦ ملؤمتر األطراف والدورة     ١٦من أجل الدورة    

اهليئة الفرعية قيام األمانة باختاذ خطوات لضمان أن يكون أي شعار رمسي أو ملصق أو مواد                
عقد يف إطار االتفاقية أو تظهر على أي مواقع شبكية          أخرى تظهر يف املؤمترات املناخية اليت تُ      

اجتماع األطراف وأن يوليهما /األطرافرمسية متضمناً اإلشارة إىل مؤمتر األطراف وإىل مؤمتر     
  . معاملة متساوية

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتيط علماً باآلراء الـيت تعـرب عنـها           -٣
 ملـؤمتر األطـراف   ١٦األطراف بشأن العناصر احملتملة جلدويل األعمال املـؤقتني للـدورة          

  .اجتماع األطراف/ ملؤمتر األطراف٦ والدورة
واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على اختاذ ترتيبات إلدالء الوزراء ورؤسـاء الوفـود               -٤

 دقائق، وأيضاً مـع إدالء  ثالث مع التوصية حبد زمين قدره    )١(اآلخرين ببيانات وطنية موجزة   
ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببيانات موجزة مع التوصية حبـد             

اجتمـاع  / يف اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف        وذلك قيقتان،زمين قدره د  
  .األطراف أثناء اجلزء الرفيع املستوى

ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اخليار املتمثل يف عقد دورة رفيعة املـستوى بـني                 -٥
شورة العلمية والتكنولوجية   الدورتني الثانية والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للم        

. اجتماع األطراف /والدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف        
  .وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بآراء األطراف بشأن هذه املسألة

، فإهنا دعـت    ٥-م أإ /١ و ١٥-م أ /وإذ أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل املقررين          -٦
اجتماع األطراف يف دورته اخلامـسة      / ومؤمتر األطراف  ١٥كتب مؤمتر األطراف يف دورته      م

 ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ١٦تعلقة بالدورة املترتيبات للإىل االنتهاء من وضع تفاصيل      
اجتماع األطراف، مبا يف ذلك الترتيبات املتعلقة باجلزء الرفيـع املـستوى،            /ملؤمتر األطراف 

اجتماع األطراف  / وملؤمتر األطراف  ١٦ر مع الرئيس املعني ملؤمتر األطراف يف دورته         لتشاوبا
وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيـذ أيـضاً إىل االسـتنتاجات          . يف دورته السادسة ومع األمانة    

املستمدة من الدورة احلادية عشرة للفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية              
) فريق االلتزامـات اإلضـافية    (يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       لألطراف املدرجة   

والدورة التاسعة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل مبوجـب              
، حيث وافقت األطراف على عقـد       )٢٠١٠أبريل  /نيسان) (فريق العمل التعاوين  (االتفاقية  
القتران مع الدورة با لفريق االلتزامات اإلضافية     ١٥ورة   لفريق العمل التعاوين والد    ١٣الدورة  

اجتماع األطراف طوال الوقـت     /السادسة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف      

__________ 

 .قد يديل أيضاً ممثلون آخرون رفيعو املستوى ببيانات )١(
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 الـشفافية   مبدأيوشددت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أمهية       . )٢(الذي يكون فيه ذلك ضرورياً    
 ملـؤمتر األطـراف والـدورة الـسادسة ملـؤمتر           ١٦والشمول يف الفترة املؤدية إىل الدورة       

  . اجتماع األطراف وأثناء هاتني الدورتني/األطراف

  فترات الدورات املقبلة  -جيم   

   ٢٠١٠عقد يف عام الدورات اليت ُت  -١  
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات املقدمة من األمانـة عـن األعمـال               -٧

 لفريق العمل التعاوين اللـتني      ١١االلتزامات اإلضافية والدورة     لفريق   ١٣التحضريية للدورة   
  . يف فندق ماريتيم يف بون، بأملانيا٢٠١٠أغسطس / آب٦ إىل ٢ستعقدان يف الفترة من 

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة الصني علـى عرضـها الـسخي            -٨
وطلبت .  لفريق العمل التعاوين   ١٢الدورة   لفريق االلتزامات اإلضافية و    ١٤باستضافة الدورة   

 مواصلة املشاورات مع حكومة الصني وعقد الترتيبات        ياهليئة الفرعية أيضاً من األمني التنفيذ     
  .وقت معقولب القانونية الضرورية قبل افتتاح الدورتني

 ٢٠١٠والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظيم هذه الدورات اإلضـافية يف عـام                -٩
 أو يف   ٢٠١١-٢٠١٠لفتـرة   لب موارد مل جير رصدها يف امليزانية األساسية لالتفاقية          سيتطل

ولذلك ُتحـث   . اعتمادات األمم املتحدة املخصصة خلدمات املؤمترات فيما يتعلق باالتفاقية        
 يف أقرب وقـت  ،‘صندوق االستئماين لألنشطة التكميليةال‘األطراف على تقدمي تربعات إىل      

ـ ‘اجلانب التنظيمي من هذه الـدورات وإىل        ف  تكاليممكن لتغطية     صندوق االسـتئماين  ال
طـرف  من كل اثنني  هبدف متويل مشاركة مندوبني ،‘للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية  

  .رية الصغريةدان منواً ومن الدول النامية اجلزومندوب ثالث من أقل البلمؤهل 
وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها حلكوميت النرويج وإسبانيا اللتني قـدمتا              -١٠

 وحلكومات أملانيا والدامنرك واململكـة      ٢٠١٠مسامهات مالية لدعم تنظيم الدورات يف عام        
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على تعهداهتا اخلطية األكيدة بالتربع، وحلكومات           

انيا وأستراليا والسويد وسويسرا وفنلندا والنرويج على تربعاهتا للـصندوق االسـتئماين            إسب
  .للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية

  فترات الدورات األخرى  -٢  
الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن املشاركة يف الدورات قد منـت منـواً كـبرياً يف                  -١١

املرافق املستخدمة حالياً للدورات يف     ب ما يتعلق زايدة في السنوات األخرية مما يطرح حتديات مت     
وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة، بالتعاون مع احلكومة املضيفة، السعي إىل إجياد حلول             . بون

__________ 

 .٢١، الفقرة FCCC/KP/AWG/2010/3، والوثيقة ٢٥، الفقرة FCCC/AWGLCA/2010/3الوثيقة  )٢(



FCCC/SBI/2010/L.21 

GE.10-70327 4 

مؤقتة عملية للفترة املمتدة حىت افتتاح مرافق املؤمترات اجلديدة بغية استيعاب العدد املتزايد من      
  .ستية ذات الصلةترتيبات اللوجِاملشاركني والوفاء بال

 ١٧وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن حكومة جنوب أفريقيا ستستضيف الدورة              -١٢
 تـشرين   ٢٨اجتماع األطراف يف الفترة من      /ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف     

  يف رعية عن رغبتـها   وأعربت اهليئة الف  . )٣(٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩نوفمرب إىل   /الثاين
وشكرت اهليئة الفرعية حكومة جنـوب  . تلقي مزيد من املعلومات عن تنظيم وختطيط املؤمتر     

  .أفريقيا على جهودها املستمرة يف التحضري هلاتني الدورتني
 ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة     ١٨والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن رئيس الدورة          -١٣

اع األطراف سيكون من اجملموعة اآلسيوية، متشياً مع مبـدأ التنـاوب            اجتم/ملؤمتر األطراف 
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيـضاً باملـشاورات املـستمرة          . بني اجملموعات اإلقليمية   فيما
اجتمـاع  / ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف       ١٨يتعلق باستضافة الدورة     فيما

 تلقي نتائج هذه املشاورات بقصد اختاذ مقرر بشأن هـذه           األطراف وأعربت عن رغبتها يف    
  . ملؤمتر األطراف١٦يف الدورة  املسألة
واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على تأجيل النظر يف مواعيـد فتـرات الـدورات يف                 -١٤
وأشـارت إىل توصـياهتا الـواردة يف        .  إىل دورهتا الرابعة والثالثني    ٢٠١٥ و ٢٠١٤ عامي

سابقة ومفادها جعل اجلدول الزمين للدورات القادمة ميتـد مـن منتـصف             االستنتاجات ال 
  .)٤(األسبوع إىل منتصف األسبوع

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل التقدم بعروض استضافة الدورات القادمة             -١٥
  .ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

  كومية الدوليةتنظيم العملية احل  -دال   
أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بقيام األمانة، عند تنظيم فترات الدورات القادمة، باتبـاع               -١٦

جلـسات   أو/جللسات العامـة و من نوع ا ني  ت اثن جلستنياملمارسة املتمثلة يف عدم عقد أكثر من        
يف وقت واحـد،    عقد  أفرقة االتصال يف وقت واحد على أال يتجاوز جمموع عدد اجللسات اليت تُ            

كـذلك فإهنـا    . مبا يف ذلك اجللسات غري الرمسية، على ست جلسات، وذلك بالقدر املمكـن            
اجللسات، وضع القيود الـيت     /أوصت بأن تواصل األمانة، عند حتديد املوعد الزمين لالجتماعات        
  .ماثلة بالقدر املمكنتتواجهها الوفود يف االعتبار وجتنب أوجه التعارض بشأن القضايا امل

وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل توصيتها الواردة يف االستنتاجات السابقة ومفادها             -١٧
، وخاصة إلتاحة الوقت الكايف لألطـراف       ٠٠/١٨أن تنتهي مجيع اجللسات حبلول الساعة       

__________ 

 .١٥-م أ/١٣املقرر  )٣(
 .١١٥، الفقرة FCCC/SBI/2009/8الوثيقة  )٤(
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لمجموعات اإلقليمية لالستعداد للجلسات اليومية، ولكن جيوز هلا، يف الظروف االستثنائية           لو
تستمر ملدة تتراوح ما بـني      جتعل هذه اجللسات    س تناول كل حالة على حدة، أن        وعلى أسا 

  .)٥(ساعتني وثالث ساعات

  بةاملنظمات املراِق  -هاء   
بة والحظت  رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باالهتمام املستمر من جانب املنظمات املراقِ           -١٨

الرئيسية التسع املذكورة يف جـدول  أن عملية االتفاقية اإلطارية تشمل اآلن مجيع اجملموعات       
بة، على النحو    املنظمات املراقِ  مشاركةوأكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ قيمة      . ٢١أعمال القرن   

مت بالدور اهلام ملمثلي اجملتمع      من االتفاقية، وسلّ   ٧من املادة   ) ١(٢املنصوص عليه يف الفقرة     
ة الفرعية علماً بزيادة املشاركة من جانـب       وأحاطت اهليئ . املدين يف العملية احلكومية الدولية    

بة، وكذلك باملعلومات املقدمة من حكومة املكسيك، بغية تيسري اشتراك هذه           املنظمات املراقِ 
. اجتماع األطراف / ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف      ١٦املنظمات يف الدورة    

اجتماع /ؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف   وشجعت اهليئة الفرعية مستضيفي الدورات القادمة مل      
األطراف على النظر، عند قيامهم بالتخطيط والتنظيم، يف حجم مكان االجتماع واحلاجة إىل             

  . بة املسموح هلا باملشاركةتيسري مشاركة مجيع األطراف واملنظمات املراِق
ه املـسألة يف    ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة إجراء املناقشات بشأن هذ           -١٩

دورهتا الثالثة والثالثني بقصد التوصل إىل استنتاجات بشأن طرق دعم املشاركة اليت تقوم هبا              
ومن أجل تيسري هذه املناقشات، دعت اهليئة الفرعية للتنفيـذ األطـراف            . بةاملنظمات املراقِ 

ـ             واملنظمات املراقِ   ١٦د غايتـه    بة إىل تقدمي آرائها بشأن هذه املـسألة إىل األمانـة يف موع
  .٢٠١٠ أغسطس/آب
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك من األمانة أن تعد تقريراً توليفياً يرتكز علـى                -٢٠

  . أعاله من أجل النظر فيه يف دورهتا الثالثة والثالثني١٩ اآلراء املقدمة املشار إليها يف الفقرة
        

__________ 

 . أعاله٤مثل احلاشية  )٥(


