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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١٧البند 

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية

  تماعات احلكومية الدوليةترتيبات عقد االج    

  *مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

  موجز    
  :تتناول هذه الوثيقة ثالثة مواضيع رئيسية هي  
الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطـراف            )أ(  

اجتمـاع  /مـؤمتر األطـراف   (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو         
تورد الوثيقة يف هذا الصدد معلومات تشمل السيناريو التنظيمي والعناصر اليت           ): افاألطر

  ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للدورتني؛
تورد الوثيقة يف هذا الصدد معلومات عن       : فترات انعقاد الدورات املقبلة     )ب(  

وتتنـاول  . اع األطـراف اجتم/حتضريات الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف 
 إرشادات من اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن مواعيد فترات انعقاد الـدورات يف           اً  الوثيقة أيض 

 ؛٢٠١٨ عام

  .يشمل إشراك املنظمات املراقبة  مباتنظيم العملية احلكومية الدولية،  )ج(  
  

__________ 

 ١٢ه الوثيقة متأخرة عن موعدها لتوضع يف االعتبار نتائج اجتماع املكتب الذي عقد يف قُدمت هذ  *  
 .٢٠١٣مارس /آذار
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 مقدمة  -أوالً  

 الوالية   -ألف  

 يف  ،تـشمل  من االتفاقية على أن مهام األمانة جيب أن          ٨ املادة    من ٢تنص الفقرة     -١
 إليهامجلة أمور، اختاذ ترتيبات لعقد دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وتقدمي اخلدمات             

من أجل اختاذ الترتيبات الالزمة لالجتماعات احلكومية الدولية، تلـتمس          و. حسب االقتضاء 
 . من األطرافإرشاداتاً األمانة دوري

 ة للتنفيذاإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعي  -باء  

 :التالية إىل اختاذ اخلطوات اهليئة الفرعية للتنفيذ ُتدعى  -٢

مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف العامـل       إىل  توصيات    أو تقدمي مشورة   )أ(  
بـشأن  ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

، الـذي سـيعقد يف      ٢٠١٣  لعام تغري املناخ  بشأن مؤمتر األمم املتحدة     أثناء أعماهلماتنظيم  
 اهليئات الفرعية، وهي اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة         أعمالتنظيم  وبشأن  وارسو، بولندا،   
للعمـل   ديربان   مبنهاج املعين واهليئة الفرعية للتنفيذ، والفريق العامل املخصص        ،والتكنولوجية

 زء الرفيع املستوى؛جلعن أعمال ا فضالً، )فريق منهاج ديربان(املعزز 

تقدمي مشورة إىل األمانة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجهـا يف جـدويل               )ب(  
 للدورة التاسـعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة التاسـعة ملـؤمتر                نياألعمال املؤقت 

 ؛اجتماع األطراف/األطراف

كـي   ل٢٠١٨  عـام دورات يففترات انعقاد ال  بشأن مواعيد  توصيةتقدمي    )ج(  
 ؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛تمدها ميع

  بشأن تنظيم العمليـة احلكوميـة الدوليـة،        إرشاداتتبادل اآلراء وتقدمي      )د(  
 .ةراقبامل سبل تعزيز مشاركة املنظمات يشمل مبا
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الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف           -ثانياً  
 طراف يف بروتوكول كيوتوالعامل بوصفه اجتماع األ

 مقدمة  -ألف  

بشأن مؤمتر األمم املتحدة    ُيعقد  أن   ١٨-م أ /٢٦قرر مؤمتر األطراف مبوجب املقرر        -٣
نوفمرب إىل  /تشرين الثاين  ١١ يف وارسو، بولندا، يف الفترة من االثنني         ٢٠١٣  لعام تغري املناخ 

  الـذي سيـستمر ملـدة      وسيشهد مؤمتر وارسو،  . ٢٠١٣ نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٢اجلمعة  
اجتماع األطراف، واهليئة   /ومؤمتر األطراف  مؤمتر األطراف،     كل من  دورات، عقد   أسبوعني

. وفريـق منـهاج ديربـان       للمشورة العلمية والتكنولوجية،   الفرعية للتنفيذ، واهليئة الفرعية   
ر األطـراف   اجلزء املشترك الرفيع املستوى ملؤمت    يف أسبوعه الثاين عقد     اً  أيضوسيشمل املؤمتر   
 .اجتماع األطراف/ومؤمتر األطراف

مـن    إذ ، من جانب اجلمهور   ستوىباهتمام رفيع امل   مؤمتر وارسو    ويتوقع أن حيظى    -٤
  األمم املتحدة بشأن تغري املناخ     النتائج الرئيسية ملؤمتر  يف تناول   اً  األطراف قدم املنتظر أن متضي    

 اليت خلص إليها    ستنتاجات الناجحة بناء على اال  و. عقد يف الدوحة، قطر    الذي   ٢٠١٢ لعام
تنفيذ خطوات ال ع   األطراف وتسرّ   تواصل أناً   اهلامة األخرى، من املتوقع أيض     هوإجنازاتاملؤمتر  

اجتماع األطراف واهليئـات الفرعيـة،   /ومؤمتر األطرافمؤمتر األطراف  كل من    على صعيد 
 . فريق منهاج ديربانفاوضاتمل عن مواصلتها وتسريعها فضالً

 للدوراتاألعمال التحضريية   -ءبا  

تقدير عرض حكومة بولندا استـضافة      بمؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة       قبِل    -٥
اً رهن، اجتماع األطراف/ والدورة التاسعة ملؤمتر األطرافؤمتر األطرافالدورة التاسعة عشرة مل

 العناصر اللوجستية   اجتماع األطراف أن مجيع   /ومؤمتر األطراف مكتب مؤمتر األطراف     تأكيدب
 تلـك وقد أكد املكتـب أن      .  يف وارسو متاحة   اتالستضافة الدور الالزمة  والتقنية واملالية   
 مع حكومـة    ا مشاوراهت ة التنفيذي ةواصل األمين ت،  ١٨-م أ /٢٦ للمقرراً  وفقو. العناصر متاحة 

 الثامنـة   ةالـدور تـاريخ   يتجاوز    ال البلد املضيف يف موعد   مع  بولندا إلبرام وتوقيع اتفاق     
وجتري .  للمشورة العلمية والتكنولوجية   هليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية    لكل من ا  والثالثني  

 الـدورة الثامنـة    خـالل  أخرى معلومات، على أن تقدم   لدوراتعقد تلك ا  االستعدادات ل 
 .لهيئة الفرعية للتنفيذل والثالثني
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 تنظيم الدورات  -جيم  

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ فتتاح مؤمتر وارسو يوم االثنني     ترتيبات ا  يتوقع أن تكون    -٦
 الدورة   رئيس سيتوىلاجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطراف،     ففي   .اًاملتبعة مؤخر  للممارسة   مطابقة

اجتماع األطراف افتتـاح  /الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف ورئيس الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        
. اجتمـاع األطـراف   /ألطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف    الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر ا    

يف ذلـك    مبامؤمتر األطراف بعض البنود التنظيمية واإلجرائية من جدول األعمال،     وسيتناول  
 جدول أعمالـه إىل     مناً  وسيحيل مؤمتر األطراف بنود   . إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل    

  هبا دىلسي ببيانات، باستثناء تلك اليت      ُيدىل أناً  وليس مقرر . اهليئات الفرعية حسب االقتضاء   
 .وسترفع بعد ذلك اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطراف. باسم جمموعات األطراف

بعض الذي سيتناول   اجتماع األطراف   /وستفتتح بعدئذ الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف       -٧
. رار جدول األعمال وتنظيم العمل    يف ذلك إق    مبا جدول أعماله، من  البنود التنظيمية واإلجرائية    

 جدول أعماله إىل اهليئات الفرعية حسب       مناً   بنود اجتماع األطراف / األطراف وسيحيل مؤمتر 
باسـم  هبـا   دىل  سـي ببيانات، باستثناء تلك اليت     أن يدىل   اً  يس من املفترض أيض   لو. االقتضاء

 .الجتماع األطراف/رافملؤمتر األطوسترفع بعد ذلك اجللسة االفتتاحية . جمموعات األطراف

جلسات عامة يف وقـت     اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   وسيعقد    -٨
 . اهليئات الفرعيةُتحل إىل  ملاليتا م أعماهل جدويليفالحق من األسبوع لتناول البنود املدرجة 

علميـة  اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئـة الفرعيـة للمـشورة ال          أن تنتهي ومن املتوقع     -٩
 والواليـات باألعمال يف ذلك تلك املتعلقة   مبا،النظر يف العديد من املسائل   والتكنولوجية من 

 الدورة الثامنـة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الثامنـة ملـؤمتر                 الناشئة عن  اجلارية
نتائج إىل مؤمتر األطراف ومـؤمتر      ختلص إليه من      ما وأن حتيل ،  اجتماع األطراف /األطراف
اً وفق،  التاسعة عشرة والتاسعة على التوايل   دورتيهما العتمادها يف    اجتماع األطراف /فاألطرا

إىل اً فريق منهاج ديربان تقريـر   ومن املتوقع أن يقدم     .  السابقة ما يف دوراهت  تخذةللمقررات امل 
  .مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

األعمال اليت اضـطلعت هبـا     حالة   طوال أسبوعيه    تنظيم مؤمتر وارسو  ستراعى يف   و  -١٠
وسيسترشد يف هذا التنظـيم     . لمؤمترل خالل التحضري  فريق منهاج ديربان   و تان الفرعي تاناهليئ
ذلت جهود يف املؤمترات األخرية     هلذه الغاية، بُ  اً  وحتقيق. ةبادئ االنفتاح والشفافية والشمولي   مب

ـ  تعزيـز  العامة غري الرمسية، و    عدد اجللسات من خالل زيادة     ـ    ةإتاح  اً، الوثـائق إلكتروني
 دائـرة تلفزيونيـة   عرب لسات وبث معلومات اجل  ، يف الوقت املناسب   اجللسات عن اإلعالنو

هـذه  وسُيحرص على االسـتمرار يف بـذل        . لالتفاقيةاإللكتروين   املوقع   ومن خالل مغلقة  
 .وتعزيزها اجلهود
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 اجلزء الرفيع املستوى  -دال  

 ومدة اجلزء الرفيع    موعدتوصيات بشأن   تقدمي   ة على عاداهليئة الفرعية للتنفيذ    دأبت    -١١
.  أي ترتيبات خاصـة    بشأنوزراء وغريهم من رؤساء الوفود، و     الذي يشارك فيه ال   املستوى  

والدورة التاسعة ملـؤمتر    ؤمتر األطراف   للدورة التاسعة عشرة مل   يعقد اجلزء الرفيع املستوى     سو
الدورات األخـرية ملـؤمتر     اليت شهدهتا   التجارب اإلجيابية   اجتماع األطراف وفق    /األطراف

املخـصص   الزمين  اليت متيزت بعدم جتاوز احليز    ،  اجتماع األطراف /األطراف ومؤمتر األطراف  
يـوم  بعد الظهر من      ما فتتح اجلزء الرفيع املستوى يف فترة     وسوف ي . إللقاء البيانات الوطنية  

.  املستوى من البلـد املـضيف      ون رفيع و ممثل وسيشارك فيه  نوفمرب/تشرين الثاين  ١٩الثالثاء  
، سيديل ببيانات ممثلو جمموعات األطـراف       كما  ببيانات شخصيات رفيعة املستوى    ستديلو

 .حسب االقتضاء

خالل الدورة لتناول     عقد حوار وزاري رفيع املستوى     ١٨-م أ /١وطلب يف املقرر      -١٢
ئاسـة  وسوف حتدد الر. )١(املناخاملتعلق بتمويل ال اجلهود املبذولة لرفع مستوى تعبئة      موضوع
 . ترتيبات إضافية للجزء الرفيع املستوى بالتشاور مع األطراف واألمانةاملقبلة

 ي مشتركة يوم  جلسات اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   وسيعقد    -١٣
نوفمرب لسماع البيانات الوطنية    /الثاينتشرين   ٢١واخلميس  نوفمرب  /الثاينتشرين   ٢٠ األربعاء

 أنهاً  ، علم  واحدة متحدثني قائمة   وستوضع. وزراء وغريهم من رؤساء الوفود    ال هبا   ديلسيليت  ا
االتفاقيـة  يف   ذلك علـى األطـراف     سريي، و مرة واحدة   إال  التحدث طرافيتاح لأل  لن

إىل اً  ونظر. تتخذ أية قرارات يف هذه االجتماعات املشتركة        ولن . كليهما وبروتوكول كيوتو 
 يف ثـالث  يف الدورات الـسابقة،       كما املوصى هبا لكل بيان،    دد املدة ستح األطراف،   عدد
 لتحقيق أفضل استفادة من الوقت تنبيهنظام سيستعان ب اً،املتبعة مؤخرللممارسة  اً  وفقو. دقائق

 . لالتفاقيةاإللكتروين النصوص الكاملة للبيانات الرمسية على املوقع وستنشر. احملدود املتاح

اجتماع األطـراف   /مؤمتر األطراف  ملؤمتر األطراف و   ىخرأ ةترك مش جلسةعقد  وست  -١٤
يف   كما واملدة املوصى هبا لكل بيان،    . لالستماع إىل بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب      

مـؤمتر   منفـصلة ملـؤمتر األطـراف و       جلـسات وستعقد  . نا دقيقت هيالدورات السابقة،   
 .تنتاجات الناشئة عن الدورتنياجتماع األطراف العتماد املقررات واالس/األطراف

 يف جدويل األعمال املؤقتنيالعناصر اليت ميكن إدراجها   -هاء  

، تـصوغ األمانـة    ":يلي  ما  من مشروع النظام الداخلي املطبق على      ٩تنص املادة     -١٥
، بعد إجراء    وقد أعّدت األمانة   .)٢(" جدول األعمال املؤقت لكل دورة     باالتفاق مع الرئيس،  

__________ 

  .٧٣، الفقرة ١٨- م أ/١املقرر  )١(
)٢( FCCC/CP/1996/2.  
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ني للـدورة    األعمال املؤقت  جدويلميكن إدراجها يف    الرئيس واملكتب، عناصر    مشاورات مع   
 يف  اجتماع األطراف، وأوردهتا  / والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف    ؤمتر األطراف مل التاسعة عشرة 

، مع  األعمالاولدواسترشد يف حتديد تلك العناصر عن كثب بآخر ج  . املرفقني األول والثاين  
اجتمـاع  /ة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف         الدور نتائج   مراعاة

 عـن   تنظيمية وإجرائية، فضالً  املمكنة جوانب   العناصر  تشمل  وإضافة إىل ذلك،    . األطراف
 . وزراء وغريهم من رؤساء الوفود الذي سيشارك فيهاجلزء الرفيع املستوىب مسائل متعلقة

آرائها بشأن العناصر اليت ميكن إدراجهـا يف جـدويل          ستدعى األطراف إىل تقدمي       -١٦
 والـدورة التاسـعة ملـؤمتر        ملـؤمتر األطـراف    ني للدورة التاسـعة عـشرة     األعمال املؤقت 

 وضع اللمسات األخرية علـى   تلك اآلراء عنداألمانةوستراعي . اجتماع األطراف /األطراف
لغات األمم املتحدة   ب  األعمال وستتيح جدويل ، باالتفاق مع الرئيس،     ني األعمال املؤقت  جدويل

  من مـشروع النظـام   ١١للمادة  اً  ستة أسابيع على األقل، وفق    بدورات  الالرمسية قبل افتتاح    
 .اًاملعمول به حالي الداخلي

  الدورات املقبلة انعقادفترات  -ثالثاً  

املعـزز  لعمـل   لديربان  املعين مبنهاج    دورات الفريق العامل املخصص      مواعيد  -ألف  
 ٢٠١٣  عاميف)  منهاج ديربانفريق(

 أن يعقد    األطراف على  اتفقت،  لفريق منهاج ديربان  يف اجلزء الثاين من الدورة األوىل         -١٧
 ،٢٠١٣  عـام الثـاين مـن  النصف   أوما يف النصف األولإ تني إضافيتنيدور  أوالفريق دورة 

ـ  منـهاج ديربـان    ودعا فريق    .)٣(بتوافر املوارد يف الوقت املناسب    اً   رهن اً،فيهما مع  أو  ةاألمين
 يف  ان سـتعقد  اللتني تنيالدور  أو الدورةلتيسري أعمال   تخذ الترتيبات الالزمة    تأن  إىل   ةالتنفيذي

مـن  أو / و٢٠١٣مـايو  /أيار ٣أبريل إىل اجلمعة /نيسان ٢٩االثنني  بون، أملانيا، يف الفترة من 
ـ  الفريـق   وأشار  . )٤(٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١٣سبتمرب إىل اجلمعة    /أيلول ٩االثنني    ه إذا إىل أن

يتـصل    فيمـا  ٢٠١٣يناير  /حبلول كانون الثاين   يعلن عن تربعات    مل  أو طوعيةتربعات  ترد   مل
 أبريل/نيسان ٣٠ حبلولأو  /مايو و /أيار ٣ إىلأبريل  /نيسان ٢٩من  يف الفترة   دورته اليت ستعقد    ب

 ١٣ إىل اجلمعـة     سـبتمرب / أيلـول  ٩ مـن االثـنني       يف الفترة  دورته اليت ستعقد  يتصل ب  فيما
  تكّبـد  قد يـؤدي إىل     مما ألمانة اختاذ الترتيبات الالزمة،   ا فسيتعذر على ،  ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
 .احلجوزات ات ناجتة عن إلغاءرسوم

__________ 

)٣( FCCC/ADP/2012/3 ٣٧، الفقرة.  
)٤( FCCC/ADP/2012/3 ٢٧، الفقرة.  
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لفريق منـهاج   دورة إضافية   لعقد   أعلن عن تربعات تكفي     أو  تربعات وقد وردت   -١٨
 .)٥(٢٠١٣مايو /أيار ٣إىل ل أبري/نيسان ٢٩ يف بون، أملانيا، يف الفترة من ديربان

الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه    انعقاد  فترات    -باء  
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 بدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليميـة،     ملاً  وفقأنه،   إىل   ١٨-م أ /٢٦أُشري يف املقرر      -١٩
الـدورة العـشرين    رئيس  سُيختاربني اجملموعات، اًضوء املشاورات اليت أجريت مؤخر     ويف
أمريكـا  منطقة    دول  من اجتماع األطراف /الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف   ؤمتر األطراف و  مل

مـسألة  لنظـر يف  اطلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ       و .الالتينية والبحر الكارييب  
مـؤمتر   فيه   لينظرقرر بشأن هذه املسألة     ، هبدف اقتراح مشروع م    ني الدورت حتديد مستضيف 

مبوجب نفس املقرر، أحاط مـؤمتر األطـراف        و. يف دورته التاسعة عشرة   يعتمده   و األطراف
 ؤمتر األطـراف  الدورة احلادية والعشرين مل    بالعرض املقدم من حكومة فرنسا الستضافة        علماً

 .اجتماع األطراف/والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

ـ    اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مناقشة مسألة استضافة        عى  وتد  -٢٠ ؤمتر الدورة العـشرين مل
هذا السياق، قد ترغـب       ويف .اجتماع األطراف / والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    األطراف

 على أن تقـدم،   أمريكا الالتينية والبحر الكارييب     منطقة    دول  تشجيع يفاهليئة الفرعية للتنفيذ    
الدورتني املذكورتني،  الستضافة  اً  عرض ،امنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ    حبلول الدورة الث  

اً أيـض تـود  اهليئة الفرعية للتنفيذ   ولعل  . إلحالته إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة       
الدورة احلاديـة   تقدمي عرض رمسي الستضافة     على  تشجيع دول أوروبا الغربية ودول أخرى       

 .اجتماع األطراف/ والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطرافاألطرافؤمتر والعشرين مل

  األطراف إىل التقدم بعروض الستـضافة      دعوة تود كذلك  اهليئة الفرعية للتنفيذ     ولعل  -٢١
. اجتماع األطراف / والدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف     ؤمتر األطراف مل الدورة الثانية والعشرين  

 الثانية والعـشرين ملـؤمتر       رئيس الدورة  سيختاراجملموعات اإلقليمية،   بدأ التناوب بني    مب  وعمالً
 .من الدول األفريقيةاجتماع األطراف /األطراف والدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف

 اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية  -جيم  

يئة الفرعية ، التواريخ اليت أوصت اهل    ١٨-م أ /٢٦ مقرره   مؤمتر األطراف، مبوجب  أقر    -٢٢
 إلدراجها يف اجلـدول     ، وذلك ٢٠١٧  عام الدورات يف انعقاد  لفترات  باعتمادها   )٦(للتنفيذ

 :الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية على النحو التايل
__________ 

  .http://unfccc.int/7387 وhttp://unfccc.int/7386  :يرد املزيد من املعلومات يف العنوانني التاليني )٥(
)٦( FCCC/SBI/2012/15 ٢٣٧، الفقرة.  
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 ٢١ األحدمايو إىل   /أيار ١٠ األربعاءمن  : النعقاد الدورات فترة األوىل   ال  )أ(  
 ؛٢٠١٧مايو /أيار

نـوفمرب إىل   /تشرين الثاين  ٢٩ األربعاءمن  : نعقاد الدورات الالفترة الثانية     )ب(  
 .٢٠١٧ديسمرب / كانون األول١٠ األحد

عقـد  اليت كانت ترمي إىل      ،توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني      ب  عمالًو  -٢٣
، )٧( أمكـن  كلمامنتصف األسبوع،   إىل  من منتصف األسبوع    يف فترات متتد     املقبلةالدورات  

 الدورات   انعقاد واعيد فترات مب أن توصي    إىل الثامنة والثالثني    ايف دورهت ى اهليئة الفرعية    ستدع
 :يلي  كما،٢٠١٨  عاميف

 ١٣ األحـد مايو إىل   /أيار ٢ األربعاءمن  : الدورات  النعقاد الفترة األوىل   )أ(  
 ؛٢٠١٨مايو /أيار

نـوفمرب إىل   /ثـاين تشرين ال  ٧ األربعاء  من :النعقاد الدورات الفترة الثانية     )ب(  
 .٢٠١٨نوفمرب /تشرين الثاين ١٨األحد 

 الـدورات انعقاد   النظر يف التواريخ املقترحة لفترات       تود اهليئة الفرعية للتنفيذ     ولعل  -٢٤
 الدورات املقبلة، هبدف تقـدمي توصـية         انعقاد  بشأن مواعيد فترات   إرشادات، وتقدمي   تلك

 .ه التاسعة عشرةيف دورتليعتمدها ؤمتر األطراف إىل مبشأهنا 

 تنظيم العملية احلكومية الدولية  -رابعاً  

 التحسينات املمكن إدخاهلا على العملية احلكومية الدولية  -ألف  

ألطراف فرصة مناقـشة تنظـيم العمليـة     بصورة دورية ل اهليئة الفرعية للتنفيذ  تتيح  -٢٥
 رؤسـاء الثـراء عمـل    اآلراء بشأن املسائل ذات الصلة من أجل إ      تقاسماحلكومية الدولية و  

اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، األطراف إىل أن تقـدم            ودعت  . واألمانة
 العملية مـن    سبل حتسني آراءها بشأن   ،  ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٥إىل األمانة، حبلول    

 تـأثر  ل أوجهيشم  مباها لترشيده،هيكلحتسني عن  فعالية والتخطيط، فضالً الكفاءة و ال حيث
اً  تقريـر  وتعـد وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتمع اآلراء يف وثيقة متفرقات            . امليزانية
 .)٨( الثامنة والثالثنيا يف دورهتلتنظر فيهماإىل التقارير املذكورة أعاله اً استناداً جتميعي

__________ 

)٧( FCCC/SBI/2009/8 ١١٥، الفقرة.  
)٨( FCCC/SBI/2012/15 ٢٣٨، الفقرة.  
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وثيقـة  أن تعد   ،  بعدترد    مل التقاريرأن تلك    بالنظر إىل حىت اآلن،   ومل يتسن لألمانة      -٢٦
خـالل الـدورة     قضايا للمناقشة    ةإثارة أي تود  األطراف  ولعل  . تجميعيالتقرير  ال و املتفرقات

 .لهيئة الفرعية للتنفيذالثامنة والثالثني ل

بشأن  وأصبح من الشائع بصورة متزايدة أن تورد وسائط اإلعالم تعليقات وتقييمات  -٢٧
لعملية احلكومية الدولية من حيث الطريقة      ل ا انتقادات عملية االتفاقية اإلطارية يتضمن بعضه    

وحتدث بعـض املنـدوبني     . تكلفة كبرية يف ظل    ميكنها حتقيقه   ما من حيث  هبا و  جترياليت  
 .عليهاحتسينات ضرورة النظر يف إدخال  إىل وأشاروا العملية احلالية، إزاء شواغل عنصراحة 

فعالية والتخطـيط،   الكفاءة و  من حيث ال    العملية احلكومية الدولية   حتسنيومن أجل     -٢٨
تود الشروع   األطراف   لعلامليزانية،  يشمل أوجه تأثر      مبا ،لترشيده ها هيكل  حتسني عن  فضالً
 تؤدي إىل مزيد    أنهذه العملية   ومن شأن   . ومناقشةًخطوات لتناول هذا املوضوع دراسةً       يف

نظـر اهليئـة     إىلاً  واستناد. اهليئات التنسيق والترابط بني     يعزز  مبا من القرارات والتوجيهات،  
تود األطراف لعل ، وبعد إجراء مشاورات مع املكتب،       ا املوضوع  هذ يفاً  سابقالفرعية للتنفيذ   

ميكن  اليت املسائلأن تنظر يف القائمة األولية التالية من ،  توجيه أعمال الرؤساء  يف سياق  اً،أيض
 : والشفافية والشمولية مبادئ االنفتاحمراعاة، مع أن تكون موضع مناقشة

 الوسائل املمكنة لتعزيز أساليب التفاوض؛  )أ(  

 ؛مناسبة ومتسقة، وحبث إمكانية ترشيدها ةوضع جداول أعمال مؤقت  )ب(  

جديدة على سري العمليـة وصـياغة      مشكّلة   هيئات   ة عد أوجه تأثري تفعيل    )ج(  
 جداول األعمال؛

 دة السياسيني؛لوزراء والقالرفيعة املستوى الاملشاركة   )د(  

بناء  يف ضوء تنفيذ العمل      ات وقت االجتماع  وأوجه تأثر عمل اهليئات الفرعية      )ه(  
 يف إطـار    ةمشتركبصورة   نظام القياس واإلبالغ والتحقق، والعناصر اليت يتعني النظر فيها           على

 ؛نتديات املنشأةعن امل فضالًفرعية للتنفيذ، للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الاهليئة الفرعية 

واألنشطة اليت جترى يف الفترة الفاصلة االستخدام الفعال لألنشطة غري رمسية   )و(  
 ؛بني انعقاد الدورات

 املؤمترات؛ التقيد بتوقيت اختتامتدابري لتعزيز   )ز(  

 وتواتر دورات مؤمتر األطراف     ٢٠١٥  عام اجلدول الزمين لالجتماعات بعد     )ح(  
 ؛األطرافاجتماع /ومؤمتر األطراف

  سبل منها يف العملية، من خاللاملراقبةسبل زيادة فعالية مشاركة املنظمات       )ط(  
 .خاصةتنظيم أنشطة أو /موائد مستديرة منتظمة واجتماعات عقد 
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 العملية احلكومية الدوليةاملشاركة يف املنظمات املراقبة   -باء  

اجتمـاع  /امنة ملؤمتر األطـراف   يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الث         -٢٩
 االتفاقيـة اإلطاريـة  عمليـة  املعتمـدة يف إطـار      عدد املنظمـات املراقبـة       بلغ األطراف

ـ    يف املائـة     ٦٥بنـسبة   اً  ازديادميثل    ما ، وهو  منظمة ١ ٧١٩ جمموعه ما  ستوىمقارنـة مب
ـ  للفئة املمثلة ل   املؤقت   الوضع مددت األمانة    ٢٠١٢ عام  ويف .٢٠٠٨ عام ى لمزارعني، عل

 .هذه الفئةأساس التشاور مع 

اجلهـات   إلشراك أهم أسلوب خالل الدورات   وتشكّل األنشطة اجلانبية واملعارض       -٣٠
األنشطة  يف الطلب على     من تزايد اً  حصل مؤخر   ما أدىو.  يف عملية االتفاقية اإلطارية    املراقبة

ـ  فرص أقل الستفادة    إتاحة   إىل األطراف   من جانب اجلانبية   أسـاليب  مـن   ة  اجلهات املراقب
ـ  لإلعراب عن العديد من الفرص األخرى     لألطراف   ه تتاح ، رغم أن  اإلشراك تلك  ا، يف   آرائه

ضوء هذا    ويف .دوليةالكومية  احلعملية  جهات املراقبة فرص أقل للمشاركة يف ال      لل تتاح حني
على األطراف  تشجيع   الرامي إىل  اهليئة الفرعية للتنفيذ     االستنتاج الذي خلصت إليه   ، و املنحى

اخلاصة باألنشطة  األمانة معايري األهلية    ت   على الصعيد الوطين، نقح    املراقبةإشراك املنظمات   
حيز إلقامة نشاط مـن     التقدم للحصول على    جيوز    ال اليت تنص على أنه   اجلانبية،  واملعارض  
وحظـي ذلـك    . اليت تقيم شراكة يف هذا الشأن مع منظمات مراقبة        ألطراف  ل  إال األنشطة
يف تنظـيم   مراقبة  بنجاح مع منظمات    اً  طرف ٣٥ تشارك األطراف و  جانبسع من    وا بقبول

خالل الدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الثامنـة ملـؤمتر                أنشطة جانبية 
 لطـرح لمنظمات املراقبـة    لاً  وتتيح هذه الطريق املبتكرة فرص    . اجتماع األطراف /األطراف

 . اإلطاريةتقدم العلمي يف إطار عملية االتفاقيةاملناخ واليف جمال  اتيةخيارات سياس

علـى استكـشاف     اجلهات املترشحة  اجلانبية   األنشطةع ارتفاع الطلب على     وشّج  -٣١
 ذلك  ومكن. مشتركة من أجل االستفادة من حيز لتنظيم أنشطتها        حاتيتقدمي ترش خيارات ل 

، رغم أن عـدد     ٢٠١٠  عام  اجلانبية منذ  نشطةإشراك نفس العدد من منظمي األ     من  األمانة  
الكفـاءة يف إشـراك     علـى صـعيد     اً  وميثل ذلك مكـسب   . )٩( قد اخنفض  األحياز الشاغرة 

 .املراقبة اجلهات

الرفيع اجلزء املشترك    ملخاطبةالستفادة من الفرص املتاحة     اتواصل املنظمات املراقبة    و  -٣٢
ـ    ٢٤    لوتسىن  . اجتماع األطراف / األطراف ومؤمتراملستوى ملؤمتر األطراف      ة منظمـة مراقب

شىت خالل الدورة الثامنة    غري حكومية   ات  نيابة عن منظمات حكومية دولية ومنظم     التحدث  
هذا الـسياق،     ويف .اجتماع األطراف /والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   ؤمتر األطراف   عشرة مل 
__________ 

 نـشاطاً جانبيـاً،     ٢٣٨ جهة منظمة شاركت يف      ٢٨٨ بلغ عدد اجلهات املنظمة املشاركة       ٢٠١٠ يف عام  )٩(
 جهة  ٢٦٠ و ٢٠١١  جهة منظمة يف عام    ٢٧٠ أن يبلغ    وهي نسبة تعين أن عدد اجلهات املنظمة كان ميكن        

 ٢٠١١ منظمـة مـشاركة يف عـامي    ٢٩٥ و٣١١، لكن هذا العدد بلغ يف الواقع       ٢٠١٢ منظمة يف عام  
  .بذل من جهود إلدماج األنشطة  على التوايل بفضل ما٢٠١٢و
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ـ /الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف         شجع رئيس    اع اجتم
 إىل قاعة اجللـسات     ودهالى إرسال ممثل واحد على األقل من وف       عمجيع األطراف   األطراف  

 .ة املراقببيانات اجلهاتالعامة من أجل االستماع إىل 

 خاص يف الدوحة    لفريق منهاج ديربان إىل تنظيم نشاط     شاركان  ت الرئيسان امل  وبادر  -٣٣
 ملواصـلة   ة املراقب للمنظمات إلتاحة فرصة  ريقللفلدورة األوىل   من ا  مع اجلزء الثاين     باالقتران
بشأن مـساري   أفكار موضوعية   لديها من     ما  وتقدمي فريق منهاج ديربان   يف عمل    املشاركة

 ٣٣٠، الذي استقطب أكثر مـن       النشاطضوء جناح هذا      ويف .)١٠(فريق منهاج ديربان   عمل
 لفريق منهاج ديربان  ن  شاركات الرئيسان امل  يعتزمخرباء،  قدمها   عروض   واشتمل على  مشاركاً

 .٢٠١٣  عام يفالفريق مع دورات باالقترانخاصة إضافية أنشطة عقد 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، إىل األمانة أن تقدم، يف             وطلبت  -٣٤
ـ املمشاركة املنظمات أحدث املعلومات عن    ،   للهيئة  الثامنة والثالثني  ةدورال  يف عمليـة  ةراقب

هذه املسألة  بشأن   تنفيذ استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ        معلومات عن  يف ذلك   مبا االتفاقية،
 .)١١( والثالثنيالرابعةمن دورهتا اً اعتبار

اليت علومات عن تنفيذ استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ أحدث املويقدم اجلدول أدناه      -٣٥
رؤسـاء  اليت بـذهلا ال   جلهود املتضافرة   انتائج  وتربز ال . أهنامعلومات بش ألمانة تقدمي   تستطيع ا 

اهليئة الفرعية للتنفيـذ    ولعل  . فروضة على املوارد  امللقيود  اضيفة واألمانة، رغم    ستوالبلدان امل 
 يف عملية االتفاقيـة     ةراقباجلهات امل  يف إشراك اً   تقدمي توجيهات بشأن كيفية املضي قدم      تود

  .اإلطارية

يف   مبـا  ، اإلطارية  يف عملية االتفاقية   ةراقباملشاركة املنظمات   املتعلقة مب أحدث املعلومات   
من اً  اعتبارذه املسألة   هب املتعلقةاهليئة الفرعية للتنفيذ    معلومات عن تنفيذ استنتاجات     ذلك  
   الرابعة والثالثنيهتادور

  أحدث املعلومات )أ(استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ

  :يلي  مباسب االقتضاء، ورهناً بتوافر التمويل والوقت واحليز، إىل االضطالعدعوة الرؤساء، ح  -ألف
ــرص   -١ ــة ف ــسعي إىل إتاح ال

للمنظمــات املراقبــة لتقــدمي 
 مداخالت

. تواصل اجلهات املراقبة استفادهتا من فرص التدخل املتاحة خالل الدورات الرمسية          
 الثامنة عشرة ملؤمتر    وأتيحت خالل الدورة  .  فرصة ٦٨، أتيحت هلا    ٢٠١٢  عام ففي

 فرصة اغتنمها ممثلو    ٤٣اجتماع األطراف   /األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    
. فئة املنظمات غري احلكومية للتدخل يف جلسات عامة عقدهتا سبع هيئات تفاوضية           

 فرصـة   ٢٣وخالل الدورة السادسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني، أتيحت          
وخـالل دوريت الفـريقني العـاملني    .ال مخس هيئات تفاوضية تدخل ختللت أعم

__________ 

   :يتاح موجز بشأن النشاط اخلاص يف املوقع اإللكتروين التايل )١٠(
http://unfccc.int/resource/docs/2012/adp1/eng/8infsum.pdf.  

)١١( FCCC/SBI/2012/15 ٢٤٢، الفقرة.  
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  أحدث املعلومات )أ(استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ
 .املخصصني اللتني عقدتا يف بانكوك، تايلند، أتيحت فرصتا تدخل للجهات املراقبة

زيادة اسـتخدام مـسامهات       -٢
املراقبني والعروض اليت يقدموهنا    
 يف حلقات العمل واالجتماعات 

 حلقة عمل واجتماع    ٥٣اركة يف    وحده، أتيح للجهات املراقبة املش     ٢٠١٢  عام يف
 حلقة  ٣٠، وأتيحت يف    )مبا فيها حلقات العمل املنظمة خالل فترة انعقاد الدورات        (

 .اً عرض٤٧منها فرص للجهات املراقبة لتقدمي عروض، وقدمت تلك اجلهات 

زيادة فرص عقـد جلـسات        -٣
 إحاطة منتظمة

 جلسة  ١٧املراقبة والرؤساء،   نظمت األمانة، من باب إتاحة فرصة للتحاور بني اجلهات          
، منها ست جلسات إحاطة نظمت خالل الـدورة الـسادسة           ٢٠١٢  عام إحاطة يف 

والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني، وأربع جلسات إحاطة خـالل دوريت الفـريقني             
العاملني املخصصني املعقودتني يف بانكوك، وسبع جلسات إحاطة خالل الدورة الثامنـة            

 .اجتماع األطراف/ألطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطرافعشرة ملؤمتر ا

  :يلي  مااجتماع األطراف على/تشجيع مستضيفي الدورات القادمة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف  -باء
مراعاة مسألة حجـم مكـان        -١

 االجتماع
اجتمـاع  /طلبت اهليئة الفرعية ملستضيفي دوريت مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف         

أن تراعي يف ختطيطها وتنظيمها مسألة حجم املكان، واملـسافة            طراف مستقبالً األ
وقد كانـت   . بني املباين وضرورة تيسري مشاركة مجيع األطراف واملنظمات املراقبة        

حكومة املكسيك، بصفتها مستضيفة الدورة السادسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف            
إضـافية  اً  قد بذلت جهـود   اجتماع األطراف،   /والدورة السادسة ملؤمتر األطراف   

كلفت نفقات كبرية حتملتها احلكومة من أجل استئجار مكان ثان لتعزيز القـدرة             
وبـذلت  .  لألماكن املخصصة للدورة وتيسري مشاركة املنظمات املراقبة       ةاالستيعابي

حكومة جنوب أفريقيا بصفتها مستضيفة الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف            
إلتاحة مكـان ذي    اً  جهوداً  األطراف أيض  اجتماع/ر األطراف والدورة السابعة ملؤمت  

. قدرة كافية يسع الحتضان األنشطة اجلانبية وإجراء املفاوضات يف فضاء واحـد           
وأتاحت حكومة قطر، بصفتها مستضيفة الدورة الثامنة عشرة ملـؤمتر األطـراف            

اإلطـالق يف   اجتماع األطراف أكرب املنشآت على      /والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   
اً اجتماع األطراف، وأتاحت أيـض    /تاريخ دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     

  .تنظيم األنشطة اجلانبية يف نفس مكان إجراء املفاوضات
 بصفتها مستضيفة الدورة التاسـعة عـشرة ملـؤمتر          اً،وختطط حكومة بولندا أيض   

إلتاحة فضاء متكامل   اجتماع األطراف،   /األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف    
 .يسع لعقد اجتماعات املفاوضات وإجراء األنشطة اجلانبية

إشراك أصـحاب املـصاحل يف        -٢
 حتضريات الدورات

فيما يتصل بالتحاور بني اجلهات املراقبة واملستضيفني يف سياق حتـضريات دوريت            
اجتماع األطراف، اضـطلعت رئاسـة الـدورة        /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   

اجتماع األطراف  /ادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف       الس
جبهود تواصل هامة لتعزيز عمليات التحاور مع الشعوب األصلية والقطاع اخلـاص          

 وواصلت حكومة املكـسيك عمليـة احلـوار يف        . يف سياق حتضريات الدورتني   
آنذاك البلد املستضيف   ، بالتعاون مع حكومة جنوب أفريقيا، اليت كان         ٢٠١١ عام

للدورة السابعة عـشرة ملـؤمتر      اً  حلقة عمل ثانية حتضري   اً  ونظم البلدان مع  . املقبل
وعالوة على ذلك، بلورت حكومة جنوب أفريقيا خالل الفتـرة الـيت            . األطراف

سبقت الدورة السابعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الـسابعة ملـؤمتر               
عاملية للترويج وبناء القدرات موجهة للفئة املمثلة       اجتماع األطراف عملية    /األطراف

وجنحت حكومة قطر، بـالنظر إىل ضـعف        . للحكومات احمللية والسلطات البلدية   
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  أحدث املعلومات )أ(استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ
مشاركة اجملتمع املدين العريب عادة يف عملية االتفاقية اإلطارية، يف إشراك عدد غري             

ة ملؤمتر األطراف   مسبوق من املنظمات غري احلكومية العربية يف الدورة الثامنة عشر         
اجتماع األطراف، وسامهت بذلك، على الصعيدين      /والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   

الوطين واإلقليمي، يف إذكاء الوعي مبجال تغري املناخ وبعملية االتفاقيـة اإلطاريـة             
مع جهات مراقبة   اً  عن ذلك، أجرت حوار     وفضالً. وبتعزيز القدرات يف هذا الصدد    

اجتماعات وحوارات مفتوحة شهدهتا فترة التحـضري لعقـد         ة  عدَّدولية يف سياق    
اجتمـاع  /الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملـؤمتر األطـراف          

األطراف، وكذلك على هامش دوريت الفريقني العاملني املخصصني اللتني عقدتا يف           
لجهـات  وحافظت حكومة قطر على قنوات تواصلية مستمرة أتاحـت ل   . بانكوك

 .املراقبة الدولية التأثري على عملية االتفاقية اإلطارية

اجتمـاع األطـراف    /االقتراح املتعلق باستكشاف مستضيفي الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف           -جيم
  : بتوافر املوارد املاليةيلي، رهناً  ماواألمانة

تنظيم أنشطة رفيعة املـستوى       -١
املراقبة أثناء  مبشاركة املنظمات   
 اجلزء الرفيع املستوى

يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف اليت عقدت يف الدوحة، قطر، ُنظم بنجـاح            
حوار وزاري بشأن دور آليات السوق يف عملية االتفاقية اإلطاريـة السـتعراض             
التحديات والفرص املرتبطة بإسهام اآلليات القائمة على السوق يف حتقيق أهـداف            

واشتمل هذا النشاط على تبادل لآلراء واألفكار بني فريق حمـاور مـن             . تفاقيةاال
مستوى وزاري ومنظمات مراقبة معتمدة مثلت اجلمهور، األمر الـذي أسـهم يف       

. تعزيز إدراك وفهم مواقف أصحاب املصاحل وفرص تعزيز دور آليـات الـسوق            
ها مـن الـشركاء     وإضافة إىل ذلك، نظمت األمانة بدعم من منظمات ماحنة وغري         

شاركت فيهـا   " مبادرة زخم التغيري  "سلسلة من األنشطة الرفيعة املستوى املعنونة       
وهذه مبادرة مستقلة اختذهتا األمانة إلشراك منظمات وشـبكات         . منظمات مراقبة 

متنوعة من اجملتمع املدين والتعاون معها هبدف تعزيز إبراز أعمال مكافحـة تغـري              
الفقـراء يف  : "يلـي   فيمـا املواضيعية الثالثة اليت اختريت هلا    وتتمثل احملاور   . املناخ

التمويل املبتكـر كحـافز     "؛ و "إشراك املرأة يف حتقيق النتائج    "؛ و "املناطق احلضرية 
وعالوة على ذلك، نظمت األمانة بتعاون مع برنـامج         ". الستثمارات مالئمة للبيئة  

رفيع املـستوى   اً  م املتحدة، نشاط  األمم املتحدة للبيئة، ومبادرة االتفاق العاملي لألم      
، اليت يشارك فيها األمني العام لألمـم        "مبادرة احلرص على املناخ   "اندرج يف إطار    

املتحدة، وممثلون رفيعو املستوى من القطاع اخلاص، هبدف تبادل األفكار ومناقشة           
ع يتصل بالوسائل امللموسة لرفع مستوى اجلهود احلالية للقطا         فيما سبل إحراز تقدم  

  .اخلاص وحتفيزه على املشاركة يف أعمال مكافحة تغري املناخ

 :يلي  مبامطالبة األمانة، حيثما يكون ممكناً ومناسباً،  -دال

تسهيل وصول األطـراف إىل       -١
الورقات والتقارير اليت تقدمها    

 اجلهات املراقبة

ـ             ة يتاح لألطراف اآلن الوصول على حنو مباشر لورقات املنظمات غـري احلكومي
  : واملنظمات احلكومية الدولية عرب صفحة تقدمي الوثائق اخلاصة باألطراف

http://unfccc.int/5900.php 
  . ورقة٢١٣، قدمت املنظمات املراقبة ٢٠١٢  عامويف

ائق من  وعالوة على ذلك تعمل األمانة على إعداد بوابة إنترنت مكرسة لتقدمي الوث           
ـ             .اًشأهنا أن تتيح لألطراف واملنظمات املراقبة بقدمي ورقاهتا وتقاريرهـا إلكتروني

  . بتوافر املواردويبقى إحراز تقدم يف ذلك مرهوناً



FCCC/SBI/2013/4 

15 GE.13-60736 

  أحدث املعلومات )أ(استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ
استخدام مسامهات اجلهـات      -٢

 املراقبة يف إعداد الوثائق املرجعية
سياق إعداد وثـائق  حترص األمانة على أن تراعي دائماً إسهامات املنظمات املراقبة يف     

ومن األمثلة على ذلك املبادئ التوجيهية التقنية خلطط التكيـف          . املعلومات األساسية 
الوطنية، اليت أعدت بناء على استعراض من جانب األقران أجرته جهات شـىت مـن          
أصحاب املصاحل، وطيف واسع من املواد املعرفية اليت أعدت يف إطار برنامج عمـل              

ت تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه، مثل املنشور املعنـون            نريويب بشأن تأثريا  
اإلجـراءات  "؛ و )ب"(إحداث الفارق على أرض الواقـع     : تعهدات باختاذ إجراءات  "

وتراعـى يف   ). د"(تغري املناخ وموارد املياه العذبـة     "؛ و )ج"(املتخذة على أرض الواقع   
أصحاب املصاحل املعرب عنها من     وثائق أخرى ومواد حتضريية خاصة بالدورات آراء        

خالل حلقات العمل والورقات املتعلقة بقضايا التكيف، وآليـة التنميـة النظيفـة،             
والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات           

يـة  ويشارك عدد كبري من ممثلي الربامج البحثية اإلقليم       . وتدهورها يف البلدان النامية   
والدولية ومن املنظمات النشطة يف جمال تغري املناخ، إىل جانب اهليئة احلكومية الدولية             
املعنية بتغري املناخ، يف احلوار البحثي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة،            
وترد من تلك اجلهات معلومات بشأن التطورات األخرية يف أنشطتها البحثيـة ذات             

. ت االتفاقية، سواء من خالل احلوار البحثي أو من خـالل الوثـائق            الصلة باحتياجا 
وباملثل، فيما يتعلق باملراقبة املنتظمة، تـدعو اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة               
والتكنولوجية بانتظام األوساط املعنية باملراقبة، مثل النظام العـاملي ملراقبـة املنـاخ،             

ساط املعنية بقضايا الفضاء واألرض وغريهـا،       ومنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واألو    
إىل تقاسم املعلومات ذات الصلة باالتفاقية، مثل تلك املتعلقة مبـدى كفايـة نظـم               
الرصد، وبالتقدم احملرز يف استخدام مثل هذه النظم أو حتديد املتطلبات املتعلقة باملناخ             

. تياجـات االتفاقيـة   واملتغريات املناخية األساسية، فضالً عن أوجه االسـتجابة الح        
وإضافة إىل ذلك، أعدت املبادئ التوجيهية املتعلقة بنظم الرصد العاملية اخلاصة باملناخ            

املبـادئ  (على أساس االقتراحات الواردة من شبكة النظام العـاملي ملراقبـة املنـاخ            
وتتعلق أمثلة جيدة أخرى مبجال آلية      ). ١٣-م أ /١١التوجيهية املعتمدة مبوجب املقرر     

تنمية النظيفة؛ فعلى هذا الصعيد تشمل املشاورات املنتظمة مع أصحاب املـصاحل يف             ال
 دعوة إىل تقدمي ورقات بشأن قضايا حمددة يف كل عام، فـضالً             ٤٠املتوسط توجيه   

 اجتماعات وحلقات عمل منتظمة تعقد سـنوياً مـع أصـحاب املـصاحل              ١٠عن  
نشطة يف تقرير اجمللس التنفيـذي      وعادة ما ترد معلومات هذه األ     . واملنظمات املراقبة 

اجتماع األطراف وتستخدم يف إثـراء      /آللية التنمية النظيفة املقدم إىل مؤمتر األطراف      
 حوار بشأن سياسـات آليـة       ٢٠١٢وأُجري يف عام    . أجزاء أخرى من املفاوضات   

التنمية النظيفة الغرض منه استقاء آراء جمموعة واسعة من أصحاب املـصاحل بـشأن              
 مشاورة رمسية وغري رمسيـة      ٥٠وتضمن احلوار أكثر من     . آلية التنمية النظيفة  مستقبل  

مع اجلهات املراقبة وغريها من أصحاب املصاحل، األمر الذي أتـاح صـياغة تقريـر               
  .يشتمل على توصيات جرى تقامسها مع األطراف يف الدوحة

  :يلي ا مبمطالبة األمانة رهناً بتوافر املوارد وحيثما يكون مناسباً  -هاء
إتاحة إمكانية استبدال األمسـاء       -١

يف نظام التسجيل عرب اإلنترنت     
قبل الـدورات وأثناءهـا، يف      

 الظروف االستثنائية

يتيح نظام التسجيل عرب اإلنترنت جلهات االتصال املعّينـة يف املنظمـات املراقبـة              
 النـهائي   استبدال أمساء املشاركني كلما دعت الضرورة إىل ذلك قبل انتهاء املوعد          

إىل أن يتأكد حضور املشارك، األمر الذي يتـيح للمـشاركني طلـب               أو احملدد
الستنتاج اهليئة الفرعية للتنفيذ، أتاحت األمانـة عمليـة         اً  ووفق. التأشريات الالزمة 
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  أحدث املعلومات )أ(استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ
استبدال أمساء ممثلي املنظمات املراقبة من خالل نظام التسجيل عرب اإلنترنت قبـل             

  .بتوافر املوارداً  االستثنائية، وذلك رهنالدورات وخالهلا يف الظروف
زيادة عدد االجتماعات الـيت       -٢

 ُتبث عرب اإلنترنت
مجيـع اجللـسات    اً  فيما يتصل بعدد االجتماعات املبثوثة عرب اإلنترنت، ُتبث حالي        

العامة، ومجيع اجللسات العامة التقييمية، ومجيع اجتماعات اجلزء الرفيع املـستوى،           
اً ويبث أيض . اطة الصحفية، ومجيع الدورات التدريبية اإلعالمية     ومجيع جلسات اإلح  

بتـوافر  اً  عدد خمتار من األنشطة اخلاصة واألنشطة اجلانبية اليت تنظمها األمانة، رهن          
مجيـع  اً   وإضافة إىل ذلك تبث بانتظـام أيـض        .اًاملوارد وعندما يكون ذلك مناسب    

التنفيذي آللية التنمية النظيفـة،     اجتماعات جلنة االمتثال، ومجيع اجتماعات اجمللس       
عندما تـسمح   اً  وتبث أيض . ومجيع اجتماعات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      

املوارد بذلك اجتماعات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، واجتماعات حلقات         
العمل اخلاصة بالتمويل يف األجل الطويل، واجتماعات منتدى السلطات الوطنيـة           

عن اجتماعات اللجنة االنتقالية املتعلقة بتصميم هيكـل الـصندوق            نة، فضالً املعّي
 يـوم اجتمـاع     ٩٠وزاد عدد أيام االجتماعات اليت تبث مـن         . األخضر للمناخ 

 دون أن تواكب ذلك أية      ٢٠١٢  عام  من أيام االجتماعات يف    ١٠١ إىل   ٢٠١٠ يف
  .زيادة يف امليزانية

  .٢٤١، الفقرة FCCC/SBI/2012/15، و١٧٨، الفقرة FCCC/SBI/2011/7  )أ(
  .http://unfccc.int/resource/docs/publications/09_nwp_action_pledges_en.pdf  )ب(
 http://unfccc.int/files/adaptation/nairobi_work_programme/knowledge_resources_and_pub  )ج(

lications/application/pdf/nwp_eta.pdf.  
  .http://unfccc.int/resource/docs/publications/11_nwp_clim_freshwater_en.pdf  )د(
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  املرفق األول

عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عشرة              
 ملؤمتر األطراف

 .الدورةافتتاح 

 :املسائل التنظيمية

 انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛  )أ(  

 اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(  

 إقرار جدول األعمال؛  )ج(  

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(  

 قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(  

 يف ذلك دورات اهليئات الفرعية؛  مباتنظيم العمل،  )و(  

  انعقاد الدورات املقبلة؛أماكند ويعامو  )ز(  

 .اعتماد تقرير وثائق التفويض  )ح(  

 :تقارير اهليئات الفرعية

 ؛)١(تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  

 .)٢(تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

 .)٣( للعمل املعززديربان املعين مبنهاج تقرير الفريق العامل املخصص

 . من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة 

 :١٥النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على االتفاقية مبوجب املادة 
__________ 

سُتبّين يف شروح هذا البند من جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطـراف التوصـيات                  )١(
املقررات واالستنتاجات الناشئة عن عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف            املتعلقة مبشاريع   

  . لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة٢٠١٣ عام
سُتبّين يف شروح هذا البند من جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطـراف التوصـيات                  )٢(

 لينظر فيهـا    ٢٠١٣ رات واالستنتاجات الناشئة عن عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف عام         املتعلقة مبشاريع املقر  
  .مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

سُتبّين يف شروح هذا البند من جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف حالة العمـل                  )٣(
  .اج ديربان للعمل املعززالذي يضطلع به الفريق العامل املخصص املعين مبنه
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 ٤املـادة    مـن    )و(٢ من االحتاد الروسي لتعـديل الفقـرة         مقترح مقدم   )أ(  
 االتفاقية؛ من

 من  ١٨ و ٧تعديل املادتني   لبوا غينيا اجلديدة واملكسيك     من با مقدم   مقترح  )ب(  
 .االتفاقية

 .تقرير جلنة التكيف

 : وتنفيذ آلية التكنولوجياها ونقلاتطوير التكنولوجي

  وشبكة التكنولوجيا ومركز املعنية ب التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية        )أ(  
 أنشطة آلية التكنولوجيا؛بشأن تكنولوجيا املناخ 

 . تكنولوجيا املناخ وشبكةطرائق وإجراءات مركز  )ب(  

 .)٤( االتفاقية من٤ املادة من) ب(و) أ(٢ تني الفرعيتني الفقركفايةاالستعراض الثاين ملدى 

 :املسائل املتعلقة بالتمويل

 طويل األجل؛الالتمويل املتعلق بالعمل برنامج   )أ(  

 ؛املعنية بالتمويلتقرير اللجنة الدائمة   )ب(  

 واإلرشـادات  إىل مؤمتر األطـراف املقدم   للمناخصندوق األخضرالتقرير    )ج(  
 ؛ للمناخصندوق األخضراملوجهة إىل ال

 الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ؛  )د(  

إىل واإلرشادات املوجهة   إىل مؤمتر األطراف    املقدم  تقرير مرفق البيئة العاملية       )ه(  
 ية؛مرفق البيئة العامل

__________ 

بشأن هـذه   " مقررات التوصل إىل أي استنتاجات متفق عليها أو      [...] تعذر  "لعل األطراف تذكر أنه قد       )٤(
وأدرج البند بالتايل يف جدول     ). ٦٤، الفقرة   FCCC/CP/1998/16(املسألة يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف       

 من مشروع النظام الـداخلي      ١٦و) ج(١٠اف وفقاً املادتني    األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطر     
يتمكن مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة من التوصل إىل استنتاج بـشأن هـذه املـسألة                 ومل. املعمول به 

)FCCC/CP/1999/6   من مشروع النظام الداخلي     ١٦و) ج(١٠، وأدرج البند، وفقاً للمادتني      )١٨، الفقرة 
أعمال الدورات من السادسة إىل الثانية عشرة ملؤمتر األطراف، مـشفوعاً حباشـية             املعمول به، يف جداول     

استعراض مـدى كفايـة   " والصني بشأن تعديل البند ليصبح نصه ٧٧   التعكس مقترحاً مقدماً من جمموعة      
س، وبناء على اقتراح مـن الـرئي      ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢تنفيذ أحكام الفقرتني الفرعيتني     

واستناداً إىل توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ، تقّرر يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطـراف إحالـة                  
وقـرر  ). ١٠، الفقـرة    FCCC/CP/2008/7(النظر يف هذا البند إىل الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف           

رئيس، تأجيل النظر يف هذا البند إىل الدورة        مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة، بناء على اقتراح من ال          
وظل هذا البنـد    .  من مشروع النظام الداخلي املعمول به      ١٣السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، عمالً باملادة       

معلقاً يف الدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، وسينظر فيه مؤمتر األطـراف يف دورتـه                 
  . من النظام الداخلي املعمول به١٦ادة التاسعة عشرة وفقاً للم
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 .االستعراض اخلامس لآللية املالية  )و(  

ألنـشطة املـشار   لكامل التنفيذ ال باملتعلقتقرير عن برنامج عمل التمويل على أساس النتائج    
 .١٦-م أ/١املقرر  من ٧٠ الفقرة إليها يف

 :البالغات الوطنية

 ية؛البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاق  )أ(  

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               )ب(  
 .لالتفاقية

 .بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 : من االتفاقية٤املادة من  ٩ و٨تنفيذ الفقرتني 

املقـرر   (واالستجابةتنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف           )أ(  
 ؛)١٠-م أ/١

 .اًملتعلقة بأقل البلدان منواملسائل ا  )ب(  

 .)٥(وتغري املناخالقضايا اجلنسانية 

 .مسائل أخرى أحالتها اهليئات الفرعية إىل مؤمتر األطراف

 :املؤسسيةواملالية  اإلدارية واملسائل

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  

 .متيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقيةا  )ج(  

 .اجلزء الرفيع املستوى

 .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب

 .مسائل أخرى

 :اختتام الدورة

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة عشرة؛  )أ(  

  .الدورةإغالق   )ب(  

__________ 

  .١٨-م أ/٢٣وفقاً للمقرر  )٥(
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 املرفق الثاين

 إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة ملؤمتر         عناصر ميكن     
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 .افتتاح الدورة

 :املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  املكتب؛ منانتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء  )ب(  

 لفرعية؛يف ذلك دورات اهليئات ا  مباتنظيم العمل،  )ج(  

  تقرير وثائق التفويض؛اعتماد  )د(  

 .حالة التصديق على تعديل الدوحة  )ه(  

 :تقارير اهليئات الفرعية

 ؛)١(تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  

 .)٢(تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

 :القضايا املتصلة بآلية التنمية النظيفة

 صلة بآلية التنمية النظيفة؛ املتاإلرشادات  )أ(  

 .استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  )ب(  

 :املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك

 التنفيذ املشترك؛ب املتصلة اإلرشادات  )أ(  

 .استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )ب(  

 .تقرير جلنة االمتثال
__________ 

اجتماع األطـراف   /سُتبّين يف شروح هذا البند من جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف             )١(
التوصيات املتعلقة مبشاريع املقررات واالستنتاجات الناشئة عن عمل اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة         

  .اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/ لينظر فيها مؤمتر األطراف٢٠١٣ لوجية يف عاموالتكنو
اجتماع األطـراف   /سُتبّين يف شروح هذا البند من جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف             )٢(

 ٢٠١٣ يف عـام  التوصيات املتعلقة مبشاريع املقررات واالستنتاجات الناشئة عن عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ            
  .اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/لينظر فيها مؤمتر األطراف
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 :صندوق التكيف

 ق التكيف؛تقرير جملس صندو  )أ(  

 .االستعراض الثاين لصندوق التكيف  )ب(  

 أطراف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً      
 .يف بروتوكول كيوتو

فتـرة  يتـصل ب    فيما  من بروتوكول كيوتو   ٨موعد انتهاء عملية االستعراض مبوجب املادة       
 .االلتزام األوىل

التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق بـاألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب               تقرير  
 .كيوتو بروتوكول

 .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

 .من بروتوكول كيوتو ٢املادة  من ٣الفقرة باملسائل املتعلقة 

 . من بروتوكول كيوتو٣املادة من  ١٤الفقرة باملسائل املتعلقة 

 اهليئات الفرعية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           مسائل أخرى أحالتها  
 .بروتوكول كيوتو

 :املالية واملؤسسيةاإلدارية واملسائل 

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  

 اهليئـات املنـشأة مبوجـب       امتيازات وحصانات األفـراد العـاملني يف        )ج(  
 .كيوتو بروتوكول

 .اجلزء الرفيع املستوى

 .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب

 .مسائل أخرى

 :اختتام الدورة

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            )أ(  
  دورته التاسعة؛عنكيوتو 

  .اختتام الدورة  )ب(  

        


