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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية واألربعون

   ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٨-١ ليما،
  ملؤقتمن جدول األعمال ا ١٧ البند

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية

  ل توقيت انتخاب الرئيستعدي    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
تبحث هذه الوثيقة يف اخليارات املتعلقة بتعديل توقيت انتخاب رئـيس مـؤمتر               

مـؤمتر  (األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           
والرئاستني بني الرئيس   ، ويف اخليارات املتاحة لتعزيز التنسيق       )اجتماع األطراف /األطراف
اجتماع األطراف من أجل كفالة االنتقال السلس       /ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    املقبلتني

واهليئة الفرعية مدعوة إىل    . اجتماع األطراف /بني دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     
  .النظر يف هذه اخليارات وتقدمي املزيد من التوجيه
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
مانة إعـداد   ، يف دورهتا األربعني، إىل األ     )اهليئة الفرعية (طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

وثيقة لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني تتناول تعديل توقيـت انتخـاب               
رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            

الرئيس ، مبا يف ذلك اخليارات املتاحة لتعزيز التنسيق بني          )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (
اجتماع األطراف، من أجـل ضـمان       /والرئاستني املقبلتني ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     

  .)١(تاالنتقال السلس فيما بني الدورا

  نطاق املذكرة   -باء  
  :تقدم هذه الوثيقة خيارات ملا يلي  -٢

أو بدء مدة واليـة الـرئيس،       /تعديل اإلجراءات املتعلقة بتوقيت انتخاب و       )أ(  
اجتماع األطراف، بغية /ألعضاء اآلخرين يف مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       وكذلك ا 

  ؛)٢(ضمان التوحيد واالتساق يف انتخاب مجيع أعضاء املكتب، واألداء الفعال لعمله
لتيـسري االنتقـال الـسلس       والرئاستني املقبلتني تعزيز التنسيق بني الرئيس       )ب(  

  .اجتماع األطراف/ر األطرافبني دورات مؤمتر األطراف ومؤمت فيما

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ   -جيم  
قد ترغب اهليئة الفرعية يف النظر يف املعلومات الواردة أدناه، وتقـدمي املزيـد مـن                  -٣

أو بدء مدة واليته، وكذلك     /لتعديل توقيت انتخاب الرئيس و     التوجيه بشأن اخليارات املمكنة   
للدورات القادمة ملؤمتر    والرئاستني املقبلتني عضاء املكتب؛ ولتعزيز التنسيق بني الرئيس       سائر أ 

  .اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر األطراف

__________ 

)١( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٦، الفقرة)ب.(  
  .FCCC/SBI/2014/11ينبغي قراءة هذه الوثيقة باالقتران مع الوثيقة  )٢(
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انتخاب رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع           -ثانياً  
  األطراف يف بروتوكول كيوتو 

التحفيـز الـسياسي    اجتماع األطراف/طرافرئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األ  يقدم    -٤
لألطراف يف عملية االتفاقية اإلطارية، ويشرف على أعمـال مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر               

اجتماع األطراف، من أجل ضمان اختاذ قرارات سليمة يف الوقت املناسب بـشأن             /األطراف
ظـام الـداخلي    وميارس الرئيس الصالحيات املخولة له مبوجب مشروع الن       . نظام تغري املناخ  

املمارسة املتبعة يف املؤمترات احلكومية الدولية اليت تعقد حتـت           املنسجمة مع ، و )٣(املعمول به 
يتلقى الرئيس مساعدة من املكتـب ويـسترشد بـآراء األطـراف            و. رعاية األمم املتحدة  

 لسلطة مؤمتر األطراف ومـؤمتر  اً  يظل الرئيس خاضع   وعند ممارسة مهام املكتب،    .ومسامهاهتا
  .اجتماع األطراف/األطراف

ومبقتضى مشروع النظام الداخلي، يشرف الرئيس على أعمال مـؤمتر األطـراف              -٥
  :من خالل ما يلي اجتماع األطراف ويوجه هذه األعمال،/ومؤمتر األطراف

اإلعــالن عــن افتتــاح واختتــام دورات مــؤمتر األطــراف ومــؤمتر   )أ(  
  ؛ اجتماع األطراف/األطراف
  اجتماع األطراف؛ /ات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطرافرئاسة جلس  )ب(  
  التقيد مبشروع النظام الداخلي؛  ضمان  )ج(  
  فسح اجملال لألطراف واملراقبني لإلدالء ببياناهتا أثناء اجللسات؛   )د(  
  طرح املسائل للتصويت، وإعالن القرارات؛   )ه(  
  البت يف النقاط النظامية؛   )و(  
  .)٤(ى سري األعمال وحفظ النظام أثناء االجتماعاتالسيطرة التامة عل  )ز(  

الدفع قدماً مبـصاحل مجيـع      يلتزم احلياد، و  جيب على الرئيس، عند أداء مهامه، أن        و  -٦
مـن مـشروع النظـام       ٢٢ من املادة  ٣  للفقرة ووفقاً. األطراف وعملية االتفاقية اإلطارية   

  . ألحد األطرافه باعتباره ممثالًالداخلي، ال جيوز للرئيس أن ميارس يف الوقت نفسه حقوق

__________ 

)٣( FCCC/CP/1996/2 .             مل يعتمد مؤمتر األطراف مشروع النظام الداخلي بسبب عدم اتفاق األطراف بـشأن
ظام الداخلي اجتماع األطراف طبقتا مشروع الن /ومع ذلك، فإن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      . ٤٢املادة  

  .٤٢باستمرار، باستثناء املادة 
  ). أعاله٣انظر احلاشية ( من مشروع النظام الداخلي ٢٣انظر املادة  )٤(
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اإلجراءات املتعلقة بانتخاب وبدء والية رئيس مـؤمتر األطـراف، ومـؤمتر              -ألف  
  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 من مشروع النظام الداخلي، ُينتخب الرئيس ويتـوىل         ٢٢ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -٧
يبقى يف منصبه إىل حـني انتخـاب         من دورات مؤمتر األطراف و     ل دورة منصبه يف بداية ك   

  : على ما يلي٢٢ من املادة ١وتنص الفقرة . ؤمتر األطرافرئيس جديد يف الدورة التالية مل
يف بداية اجللسة األوىل لكل دورة عادية، ينتخب رئيس وسـبعة نـواب             "  

 من االتفاقية ومقرر    ١٠ و ٩للرئيس ورؤساء للهيئات الفرعية املنشأة مبوجب املادتني        
ومتثَّل  .مكتب الدورة  يضطلعون بدور و. لي األطراف احلاضرة يف الدورة    من بني ممث  

كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس بعضوين يف املكتب وميثل عضو واحد            
وخيضع منصبا الـرئيس واملقـرر عـادة        . يف املكتب الدول النامية اجلزرية الصغرية     

  ."موعات اإلقليمية اخلمسللتناوب بني اجمل
 يف  يف االتفاقية لكنه ليس طرفـاً     اً  على أنه إذا كان رئيس مؤمتر األطراف ميثل طرف          -٨

 من بني األطراف يف بروتوكـول كيوتـو         بروتوكول كيوتو، ينتخب مؤمتر األطراف ممثالً     
  .ليشغل منصب رئيس مؤمتر األطراف

ظام الداخلي، ُينتخب رئـيس مـؤمتر        من مشروع الن   ٢٢ من املادة    ١ للفقرة   ووفقاً  -٩
اجتماع األطراف يف بداية دورة مؤمتر األطراف، ويتقلد منصبه على          /األطراف ومؤمتر األطراف  

إىل حني انتخاب رئيس جديد يف بداية الدورة        اً  الفور ويعمل هبذه الصفة ملدة سنة واحدة تقريب       
يف أي دورة مـن الـدورات       اً   أيض ويعمل الرئيس بصفته هذه   . العادية القادمة ملؤمتر األطراف   

. اجتماع األطراف اليت تعقد أثنـاء هـذه الفتـرة         /االستثنائية ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    
توليه مهامه مباشرة يف بداية دورات مؤمتر األطـراف  ل هذه اإلجراءات انتخاب الرئيس و    تكفو

  .ل الدورات ويوجههااجتماع األطراف، كيما يترأس أعمال األطراف خال/ومؤمتر األطراف
يف عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ تنطوي على عدد          اً  واإلجراءات املتبعة حالي    -١٠

من القيود من حيث إنه ليس للرئيس املعني للـدورات املقبلـة ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                  
توىل اجتماع األطراف أي دور رمسي يف األعمال التحضريية للـدورات الـيت سـي             /األطراف
كما أهنا ال تعترف بالعمل املكثف الذي َيلَْزم الرئيس املقبل إلعداد املؤمتر وضـمان              . رئاستها

عن   جناحه، من حيث االخنراط السياسي مع األطراف بشأن النتائج املوضوعية للدورات، فضالً           
  . ةأي ترتيبات لوجستية وتنظيمية قد تكون ضرورية للمؤمترات اليت ُتقام خارج مقر األمان

أو بدء فترة والية أعضاء     /أن تنظر يف توقيت االنتخابات و     اً  وقد تود األطراف أيض     -١١
وكما ذكر أعاله، ينص مشروع النظام الداخلي على أنـه ينبغـي             . الرئيس ااملكتب ما عد  

ضطلعون ي يف بداية دورة مؤمتر األطراف، و      انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين وتويل مناصبهم     
   .املكتببدور مع الرئيس 
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بيد أن املمارسة اليت استقرت هي أن ُينتخب الرئيس يف بداية الدورة، ويؤجل مؤمتر                -١٢
األطراف انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين حىت هناية الدورة مبا ميكّن اجملموعـات اإلقليميـة              

االنتهاء من إعداد ترشيحات النتخـاب   املكتب من مواصلة املشاورات، و   والدوائر املمثلة يف  
وريثما ُينتخب األعضاء يف ختام الدورة، يظـل أعـضاء املكتـب املنتخـبني يف               . املكتب
السابقة ملؤمتر األطراف يف مناصبهم، ويؤدون مهامهم يف املكتب أثناء دوريت مـؤمتر              الدورة

 مـن مـشروع     ٢٢ من املادة    ٢للفقرة  اً  اجتماع األطراف، وفق  /األطراف ومؤمتر األطراف  
  .)٥(النظام الداخلي

لتـشكيلة   وقد تنتج عن هذه املمارسة صعوبات يف احلفاظ على التوازن اإلقليمـي             -١٣
 من  ١للفقرة  اً  اجتماع األطراف، وفق  /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    املكتب خالل دوريت  

وقد يؤدي انتخاب رئيس جديد يف بدايـة الـدورة           . من مشروع النظام الداخلي    ٢٢املادة  
تب اآلخرين حىت هناية الدورة إىل وجود الرئيس وعضوين مـن           وتأجيل انتخاب أعضاء املك   

ويف الوقت نفسه، تكون    . أعضاء املكتب من جمموعة إقليمية واحدة يف املكتب يف آن واحد          
ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر       الـسابقتني  الدورتني رئيس اجملموعة اإلقليمية اليت ينتمي إليها    

إىل حني انتخاب أعضاء املكتـب        املكتب اجتماع األطراف ممثلة بعضو واحد يف     /األطراف
   .اآلخرين عند اختتام الدورات

ـ            -١٤ يتـألف مـن    اً  وملعاجلة احلالة اليت يكون فيها الرئيس اجلديد املنتخب يرأس مكتب
اجتماع األطراف،  /السابقتني ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     األعضاء املنتخبني يف الدورتني   

، أقر مؤمتر األطـراف     تنيوازن اإلقليمي يف املكتب أثناء الدور      عن احتمال اختالل الت    فضالً
قد أقر مؤمتر األطراف املمارسة اليت تقـضي         و .تدابري انتقالية تتعلق باملكتب خالل الدورتني     

بدعوة املرشحني الذين تأكد ترشيحهم لعضوية املكتب إىل حضور اجتماعات املكتب ريثما            
املكتـب بـسالسة     عمـل  ولتحقيق االتساق وكفالة   .)٦(ُينتخب األعضاء يف ختام الدورة    

   .وكفاءة، قد ترغب األطراف يف النظر يف ترشيد عملية انتخاب مجيع أعضاء املكتب
ملا هو عليه لدى     وجتدر اإلشارة إىل أن مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف مماثل           -١٥

فاجمللس االقتصادي واالجتماعي    .اآلليات احلكومية الدولية األخرى يف منظومة األمم املتحدة       
، من بني أعضائه رئيس مكتبه وأعضاءه اآلخـرين،         ينتخب، يف بداية اجللسة األوىل له سنوياً      

 وباملثل، تنتخب مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة        .)٧(على الفور اً  الذين يتولون مناصبهم مجيع   
 من دورهتا العادية، الرئيس ومثانية نواب       لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف بداية اجللسة األوىل       

__________ 

  ).١٣-١٢، الفقرتان FCCC/CP/2013/10(انظر التقرير عن الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف  )٥(
  ).٢٦فقرة ، الFCCC/CP/2002/7(انظر التقرير عن الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف  )٦(
، E/5715/Rev.2الوثيقة  ( من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي        ١٨ من املادة    ١انظر الفقرة    )٧(

  .)<http://www.un.org/en/ecosoc/about/pdf/rules.pdf>: املتاحة على العنوان التايل
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ويشغل أعضاء ملكتب اجلمعية مناصبهم     . )٨(من بني أعضائها لتشكيل مكتبها    اً  للرئيس ومقرر 
 .)٩(على الفور حلني انتخاب من خيلفهم يف بداية الدورة العادية التالية

خاب الـرئيس   ووضعت اآلليات احلكومية الدولية األخرى قواعد خمتلفة تتعلق بانت          -١٦
، على سـبيل    فاجلمعية العامة لألمم املتحدة   . أو بداية فترة واليتهم   /وسائر أعضاء مكاتبها و   

للرئيس قبل ثالثة أشهر على األقل من افتتاح الدورة         اً  نائب ٢١رئيسها و اً  املثال، تنتخب سنوي  
امهم إال عنـد    ال يتوىل الرئيس ونواب الرئيس املنتخبني على هذا النحو مه         و. اليت سريأسوهنا 

وينتخـب  . )١٠(بداية الدورة اليت انتخبوا هلا، ويشغلون مناصبهم حىت اختتام تلك الـدورة           
الرئيس وثالثة نواب للرئيس أثناء كل دورة عاديـة    اً  اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية سنوي     

  .)١١(يتولون مهامهم حىت هناية الدورة التاليةلوا مناصبهم عند انتهاء الدورة وليشغ
وكما هو احلال بالنسبة إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ،                -١٧

كان النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ينص يف األصل على أنه يف               
، ينتخب مؤمتر األطراف رئيسه ونواب      بداية اجللسة األوىل لكل اجتماع عادي، يعقد سنوياً       

ويظل الرئيس ونواب الرئيس واملقرر يف مناصبهم       . الرئيس واملقرر ليتولوا مناصبهم يف مكتبه     
وعدل مؤمتر األطراف التفاقية    . )١٢(إىل حني انتخاب من خيلفهم يف االجتماع العادي املقبل        
يث ينص علـى أن االجتماعـات   التنوع البيولوجي أثناء اجتماعه اخلامس نظامه الداخلي حب  

__________ 

ئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئـة       من النظام الداخلي جلمعية األمم املتحدة للبي       ١٨ من املادة    ١انظر الفقرة    )٨(
 الصادر عن مجعية األمم املتحدة      ٢، بصيغته املعدلة مبوجب القرار      UNEP/GC.27/17 يف الوثيقة    ٢٧/١املقرر  (

 :، املتاحة على العنـوان التـايل  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٣للبيئة يف دورهتا األوىل املعقودة يف الفترة من  
<http://www.unep.org/about/sgb/Portals/50153/Repository/RulesofProcedure/GC27%20decision%

20RoP.pdf>(.  
  . أعاله٨ من مشروع النظام الداخلي املشار إليه يف احلاشية ١٩انظر املادة  )٩(
، املتاحـة علـى     A/520/Rev.15الوثيقة  ( من النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم املتحدة         ٣٠انظر املادة    ) ١٠(

   : العنوان التايل
<http://www.un.org/depts/DGACM/Uploaded%20docs/rules%20of%20procedure%20of%20ga.pdf>.(  

، املتاحـة علـى     WT/L/161الوثيقة( من النظام الداخلي جمللس إدارة منظمة التجارة العاملية          ١٦انظر املادة    )١١(
   : العنوان التايل

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&Symbol

List=WT/L/161&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountr

yList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextFor

m=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&R

estrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&Derestric

tionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabInde

x=0&&languageUIChanged=true#>.(  
الوثيقـة  ( من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي   ٢١ملادة   من ا  ٢ و ١انظر الفقرتني    )١٢(

UNEP/CBD/COP/1/17       املتاحة علـى العنـوان التـايل ،: <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-rules-

procedure.pdf>.(  
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العادية ملؤمتر األطراف تعقد مرة كل سنتني، وأن ينتخب مؤمتر األطراف الرئيس وأعـضاء              
 وتبدأ فترة والية الرئيس مباشرة بعد انتخابـه،         .املكتب اآلخرين لتويل مناصبهم ملدة سنتني     

ويظل الرئيس يف منصبه     .بينما تبدأ مدة والية نواب الرئيس يف ختام اجللسة اليت انتخبوا فيها           
العادي املقبل ملؤمتر األطراف، بينما يظـل        إىل حني انتخاب رئيس جديد يف بداية االجتماع       

  .)١٣(نواب الرئيس يف مناصبهم حىت اختتام االجتماع العادي املقبل ملؤمتر األطراف
طرة وقام كل من مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخل               -١٨

والتخلص منها عرب احلدود ومؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل املتعلقة بامللوثات العـضوية             
الثابتة بتعديل نظاميهما الداخليني هبدف تعديل توقيت االنتخابات وبدء فترة والية الرؤسـاء      

يت بازل  ي األطراف يف اتفاقي   ويف االجتماعني العاديني ملؤمتر   . واألعضاء اآلخرين يف مكتبيهما   
سان وأعضاء املكتـبني وتبـدأ فتـرة        كهومل، اللذين يعقدان كل سنتني، ينتخب الرئي      وواست

واليتهم عند اختتام اجتماعات مؤمتري األطراف ويظلون يف مناصبهم إىل حني انتخاب من             
  .)١٤(املقبلة ملؤمتري األطراف خيلفهم عند اختتام االجتماعات

ر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه       تعديل توقيت انتخاب رئيس مؤمت      -باء  
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وبدء مدة واليته 

أو بدء مدة والية رئيس مؤمتر األطـراف ومـؤمتر          /ميكن تعديل توقيت انتخاب و      -١٩
  :اجتماع األطراف، حبيث/األطراف
جترى االنتخابـات عنـد اختتـام دورات مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر               )أ(  
  اجتماع األطراف، ويتوىل الرئيس منصبه على الفور؛ أو/فاألطرا

جتري االنتخابات يف بداية الدورات أو أثناءها، على أن يتـوىل الـرئيس              )ب(  
  .منصبه عند اختتام الدورات

من هذا القبيل حيتاج إىل قرار من مؤمتر األطراف، بالنظر إىل واليته اليت              وأي تعديل   -٢٠
مان الشفافية والوضوح والنهج السليمة من الناحية القانونية يف         ولض. تقضي بانتخاب الرئيس  

__________ 

  :ملتاح على العنوان التـايل    ، ا UNEP/CBD/COP/5/23 الوارد يف املرفق الثالث من الوثيقة        V/20انظر املقرر    )١٣(
<http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7162>.  

 من النظام الـداخلي ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة            ٢٢ من املادة    ١ والفقرة   ١ من املادة    ١انظر الفقرة    )١٤(
احـة علـى     املت ،BC-11/24 و VII/37, BC-10/1بالصيغة املعدلة مبوجـب املقـررات        ،I/1املقرر  ( بازل

ــوان ــايل العن -http://synergies.pops.int/Implementation/Publications/tabid/2645/language/en>: الت

US/Default.aspx> .( ًمـن النظـام الـداخلي       ٢٢ من املادة    ١الفقرة   و ٤ من املادة    ١ الفقرة   وانظر أيضا 
 ، املتاح أيـضاً   SC-5/1عدلة مبوجب املقرر    ، بالصيغة امل  SC-1/1املقرر  (األطراف يف اتفاقية استكهومل      ملؤمتر

-http://synergies.pops.int/Implementation/Publications/tabid/2645/language/en>: على العنوان التايل  

US/Default.aspx>.(  
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أو بدء مدة واليته، قد تود األطراف النظر يف دعوة مـؤمتر            /تعديل توقيت انتخاب الرئيس و    
 من مشروع النظام الداخلي بنـاء علـى         ٢٢األطراف إىل اعتماد مقرر يقضي بتعديل املادة        

ما إذا كان ينبغي أن يتناول هذا املقرر أيضاً مـسألة           النظر في اً  وقد تود األطراف أيض   . ذلك
، من أجل ضمان االتـساق      دة واليتهم أعضاء املكتب اآلخرين    أو بدء م  /توقيت انتخاب و  

  .واالنتظام يف اإلجراءات املتعلقة بانتخاب مجيع أعضاء املكتب، وفعالية أدائه
 مدة واليتـه تبعـات      أو بدء /وقد تترتب على أي تعديل لتوقيت انتخاب الرئيس و          -٢١

ومن مث، قد يود . بالنسبة إىل والية الرئيس الذي يتوىل منصبه يف املكتب عند تنفيذ هذا التغيري 
مؤمتر األطراف النظر فيما ميكن اختاذه من ترتيبات لضمان انتقال سلس وفعال خالل فتـرة               

الية الرئيس املنتخـب    فعلى سبيل املثال، ميكن أن تنتهي فترة و       . تنفيذ أي تغيري يتقرر إجراؤه    
. أو تبدأ مدة توليه منصبه    /يف بداية الدورة لدى اختتام الدورة عندما ينتخب رئيس جديد و          

أما اخليار اآلخر فيمكن متديد والية الرئيس املنتخب يف الدورة السابقة مبا ميكّن الرئيس مـن          
ـ   /مواصلة تويل منصبه ورئاسة مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف         راف إىل أن  اجتمـاع األط

وعليه، يوصى باتبـاع    . أو يتسلم مهامه عند اختتام الدورة     /ينتخب رئيس جديد للمكتب و    
  .ختطيط دقيق مبا يضمن األداء الفعال لعملية االتفاقية

تعزيز التنسيق بني الرئيس والرئاستني التاليتني ملؤمتر األطراف، ومؤمتر          -ثالثاً  
    بروتوكول كيوتواألطراف العامل بصفته اجتماع األطراف يف

أن تنظر يف اخليارات املتاحة من أجل تعزيز التنـسيق بـني            اً  قد تود األطراف أيض     -٢٢
اجتماع األطراف، عالوة علـى     /الرئيس والرئاستني التاليتني ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      

لى هذا  وقد يساعد حتسني التنسيق ع    . ضمان الشفافية والشمول يف عملية االتفاقية اإلطارية      
ـ اً  وميكن أن يتيح ذلك أيـض     . النحو على ضمان االنتقال السلس فيما بني الدورات        اً فرص

. للرئاستني التاليتني للدورتني املقبلتني لإلسهام بقدر أكرب يف إعداد الدورتني اللتني سيترأساهنا           
بـشأن  اً  إىل أن الرئيس والرئيس اجلديد يعمالن يف كثري من األحيان مع          اً  وجتدر اإلشارة أيض  

  .)١٥(املسائل السياسية الرئيسية واألحداث ذات األمهية بالنسبة إىل عملية االتفاقية اإلطارية
وقد يود مؤمتر األطراف أن يدعو الرئيس والرئاستني التاليتني للدورتني املقبلتني ملؤمتر              -٢٣

ـ  عن كثب اً  اجتماع األطراف إىل مواصلة العمل مع     /األطراف ومؤمتر األطراف   يف  اونوالتع
  :اجتماع األطراف، بأمور منها ما يلي/أعمال مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف حتضري

__________ 

على سبيل املثال، اشترك الرئيس والرئيس التايل، خـالل دوريت اهليئـتني الفـرعيتني اللـتني عقـدتا يف                    )١٥(
، يف رئاسة اجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املستوى بشأن زيـادة مـستوى              ٢٠١٤يونيه  /حزيران

احلـوار الـوزاري الرفيـع      يه، و يون/ حزيران ٥الطموح لاللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو، املعقود يف        
  .يونيه/ حزيران٦املستوى املعين مبنهاج عمل دربان للعمل املعزز، املعقود يف 
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عقد لقاءات غري رمسية فيما بني الدورات هبدف إطالع األطـراف علـى               )أ(  
  ؛)١٦(التحضريات للدورتني التاليتني، وال سيما األعمال التحضريية السياسية

األطراف بشأن مسائل حمـددة ذات      عقد مشاورات فيما بني الدورات مع         )ب(  
  ؛)١٧(أمهية سياسية بالغة

دعوة الرئاستني التاليتني للدورتني املقبلـتني ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر              )ج(  
اجتماع األطراف، أو ملمثليهما، إىل املشاركة يف اجتماعات املكتب إلحاطة أعضاء           /األطراف

  .لى آرائهماملكتب بشأن التحضريات للدورتني املقبلتني واحلصول ع
جيسد املمارسـة احلاليـة يف عمليـة         ومن شأن بعض اخليارات املذكورة أعاله أن        -٢٤

ـ          .االتفاقية اإلطارية  إىل اً  وباإلضافة إىل ذلك، تَشجَّع اجملموعات اإلقليمية على التوصل قريب
 اجتمـاع /وتسمية الرئيس املعني للدورتني املقبلتني ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف          اتفاق

اً وميكن هلذه اخليارات أن تتيح فرص     . املنشودين األطراف مبا ميكن من حتقيق التنسيق والتعاون      
لزيادة الزخم السياسي واخنراط اً التاليتني للدورتني املقبلتني للعمل مع    أفضل للرئيس ولرئاستني  

  .اجتماع األطراف/األطراف يف أعمال مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

        

__________ 

الدورة العاشرة الجتماع األطراف، أثناء     / للدورة العشرين ملؤمتر األطراف    ل املثال، عقد الرئيس املعني    على سبي  ) ١٦(
 أعاله، مشاورات غري رمسية مفتوحـة العـضوية مـع           ١٥دوريت اهليئتني الفرعيتني املشار إليهما يف احلاشية        

، ٢٠١٢مايو  / الفرعيتني املعقودتني يف أيار    األطراف بشأن التوقعات املتعلقة مبؤمتر ليما، وخالل دوريت اهليئتني        
الدورة الثامنة الجتماع األطراف مشاورات غري رمسية       /عقد الرئيس املعني للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف       

  .مفتوحة العضوية مع األطراف بشأن توقعاهتا فيما يتعلق مبؤمتر الدوحة
اسعة عشرة إىل الرئيس أن جيري، بالتعاون مـع بـريو        على سبيل املثال، طلب مؤمتر األطراف يف دورته الت         )١٧(

بصفتها البلد املضيف لدورته العشرين، مشاورات غري رمسية مفتوحة العضوية مع األطراف بشأن مـستقبل          
اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية، وعلى حنو يتيح إمكانية تقدمي تقرير هبذا الشأن إىل مـؤمتر    

  ).١٥٤، الفقرة FCCC/CP/2013/10انظر الوثيقة (رته العشرين األطراف يف دو


