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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
  من جدول األعمال) ز(٢البند 

  املسائل التنظيمية
   الدورات املقبلةمواعيد وأماكن انعقاد

  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة    

  اقتراح مقدم من الرئيس    

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة    
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٧ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري  
 / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٠/٢٤٣ة  إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحد      وإذ يشري   
   بشأن خطة املؤمترات،١٩٨٥ديسمرب 
 من مشروع النظام الداخلي املعمول به       ٢٢ من املادة    ١ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك    

  فيما يتصل بالتناوب يف منصب الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس،
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  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة   -أوالً  

الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامـل             -ألف  
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 يقبل بتقدير عرض حكومة بولندا استضافة الدورة التاسعة عـشرة    أن يقرر  -١  
يف ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف               

نـوفمرب إىل   / تشرين الثـاين   ١١بروتوكول كيوتو يف وارسو، بولندا، يف الفترة من االثنني          
 بتأكيد مكتب مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر         ، رهناً ٢٠١٣نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٢ اجلمعة

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن مجيع العناصر اللوجستية            
ار اجلمعيـة العامـة لألمـم        لقـر  ة الالزمة الستضافة الدورتني متوافرة، وفقاً     والتقنية واملالي 

   بالتوصل إىل إبرام اتفاق البلد املضيف؛، ورهنا٤٠/٢٤٣ً املتحدة
 إىل األمينة التنفيذية أن تواصل املشاورات مع حكومة بولنـدا، وأن            يطلب  -٢  

مع أحكام األمر اإلداري لألمـم      تتفاوض بشأن اتفاق البلد املضيف لعقد الدورتني مبا يتفق          
، هبدف إبرام اتفاق البلد املضيف والتوقيع عليه يف أجل أقـصاه موعـد              ST/AI/342املتحدة  

 والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية نتنيانعقاد الدورتني الثام
  للتنفيذ؛

رة العاشرة ملؤمتر األطـراف العامـل       الدورة العشرون ملؤمتر األطراف والدو      -باء  
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 أنه وفقاً ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، سـيكون رئـيس            يالحظ  -٣  
الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             

  أمريكا الالتينية والكارييب؛ول األطراف يف بروتوكول كيوتو من د
األطراف إىل مواصلة التشاور بشأن استضافة الدورة العشرين ملـؤمتر      يدعو    -٤  

األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول            
 / كـانون األول   ١٤ديسمرب إىل األحـد     / كانون األول  ٣كيوتو يف الفترة من يوم األربعاء       

، هبدف اختتام هذه املشاورات يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة الثامنـة             ٢٠١٤ديسمرب  
  والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ 

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا الثامنـة والـثالثني، يف      يطلب  -٥  
 ملؤمتر األطراف العامل    مسألة البلد املضيف للدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة        

بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأن توصي مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة             
  كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛
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الدورة احلادية والعشرون ملؤمتر األطراف والدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر              -جيم  
   يف بروتوكول كيوتواألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

 مع التقدير بعرض حكومة فرنسا استـضافة الـدورة احلاديـة            حييط علماً   -٦  
والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             

ديـسمرب إىل   / كـانون األول   ٢األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الفترة من يوم األربعـاء           
  ؛٢٠١٥ديسمرب / األول كانون١٣ األحد

 األطراف إىل مواصلة التشاور بشأن البلد املضيف للـدورة احلاديـة            يدعو  -٧  
والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             
األطراف يف بروتوكول كيوتو، هبدف اختتام هذه املشاورات يف أجل أقصاه موعد انعقـاد              

  ثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ الدورة ال
 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا الثامنـة والـثالثني، يف      يطلب  -٨  

مسألة البلد املضيف للدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملـؤمتر             
و، وأن توصي مبشروع مقـرر  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت      

  بشأن هذه املسألة كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛

  اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية  -ثانياً  
  ؛ )١(٢٠١٧ لتالية للفترات الدوراتية يف عام أن يعتمد التواريخ ايقرر  -٩  

  مايو؛ / أيار٢١مايو إىل األحد / أيار١٠من األربعاء  •
  .نوفمرب/ تشرين الثاين١٠نوفمرب إىل األحد / تشرين الثاين٢٩من األربعاء  •

        

__________ 

 .)٢٣٧، الفقرة FCCC/SBI/2012/15(وفقاً ملا أوصت به اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني  )١(


