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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
   من جدول األعمال ١٧البند 

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية

  ية الدوليةترتيبات عقد االجتماعات احلكوم    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
عن امتناهنا حلكومة بريو على العـرض       ) اهليئة الفرعية (أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

الذي تقدمت به الستضافة الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف            
يف ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (و  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت      

وأحاطت اهليئة الفرعيـة    .  بليما يف بريو   ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢ إىل   ١الفترة من   
علماً مع التقدير بالتحضريات واجلهود اليت تبذهلا حكومة بريو واألمانة لضمان جناح الدورة             

  .اجتماع األطراف/العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
وأوصت اهليئة الفرعية بوضع ما يلزم من ترتيبات لتنظيم اجلزء الرفيع املستوى مـن                -٢

اجتماع األطراف يف الفترة    /الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف       
الوزراء ديسمرب لكي يدىل    / كانون األول  ١٢ديسمرب إىل اجلمعة    / كانون األول  ٩من الثالثاء   

. ورؤساء الوفود اآلخرون وممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببياناهتم
ولضمان اختتام املؤمتر يف الوقت املناسب وإتاحة اإلمكانية لكـل مـن مـؤمتر األطـراف                

 ١٢اجتماع األطراف العتماد مقررات واستنتاجات صباح يـوم اجلمعـة         /األطراف ومؤمتر
 كـانون   ٩ديسمرب، سيفتتح اجلزء الرفيع املـستوى صـباح يـوم الثالثـاء             /ألولكانون ا 
وبعد االفتتاح يف مرحلة بعد الظهر، سـيديل الـوزراء ورؤسـاء الوفـود              . ديسمرب/األول

اجتمـاع  /ببياناهتم الوطنية يف جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف          اآلخرون
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ات الوطنية يف جلسات مشتركة مـن املقـرر عقـدها           بالبيان وسيستمر اإلدالء . األطراف
ويف وقـت   . ديسمرب/ كانون األول  ١١ديسمرب واخلميس   / كانون األول  ١٠األربعاء   يومي

متأخر من يوم اخلميس ذاته، ستعقد جلسة مـشتركة بـني مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                  
  .اهتااجتماع األطراف حيث ستديل املنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب ببيان/األطراف

وخلصت اهليئة الفرعية إىل أنه يتعني وضع الترتيبات الالزمة لكي يـديل الـوزراء                -٣
ورؤساء الوفود اآلخرون ببيانات وطنية موجزة يوصى بأال تتجاوز مدهتا ثـالث دقـائق،              
وليديل ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببيانات مـوجزة يوصـى             

اجتماع /ا دقيقتني يف اجللسات املشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   تتجاوز مدهت  بأال
  .األطراف خالل اجلزء الرفيع املستوى

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن حتيط علماً باآلراء اليت تبديها األطراف بـشأن                -٤
ملـؤمتر األطـراف    العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة العشرين           

  .اجتماع األطراف/والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
ودعت اهليئة الفرعية املكتب إىل استكمال تفاصيل ترتيبات الدورة العشرين ملـؤمتر              -٥

اجتماع األطراف، مبا يف ذلك الترتيبات اخلاصـة        /األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    
مع الرئيس املعّين للدورة العشرين ملؤمتر األطراف والـدورة         باجلزء الرفيع املستوى، بالتشاور     

وشددت اهليئة الفرعية أيـضاً علـى       . اجتماع األطراف ومع األمانة   /العاشرة ملؤمتر األطراف  
  .أمهية مبادئ االنفتاح والشفافية والشمول يف استكمال الترتيبات للدورتني

نية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة     وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن رئيس الدورة الثا         -٦
اجتماع األطراف سيكون من جمموعة الدول األفريقية متاشياً مع         /الثانية عشرة ملؤمتر األطراف   

وذكّرت بالعرض الذي تقدمت بـه حكومـة        . مبدأ التناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية     
الدورة الثانيـة عـشرة ملـؤمتر       السنغال الستضافة الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف و       

كما أشارت اهليئة الفرعية إىل أن رئـيس الـدورة الثالثـة            . )١(اجتماع األطراف /األطراف
اجتماع األطراف سيكون من    /والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف       
  . جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ، متاشياً مع مبدأ التناوب ذاته

ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورات القادمة ملؤمتر             -٧
   .اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر األطراف

 املتعلقة مبواعيد فترات انعقاد الدورات      )٢(وناقشت اهليئة الفرعية استنتاجاهتا السابقة      -٨
د بدء الدورات املقبلـة ملـؤمتر       املقبلة واتفقت على أن توصي مؤمتر األطراف بأن حيدد موع         

__________ 

 .٥ الفقرة ،١٩-م أ/٢٨املقرر  )١(
)٢ ( FCCC/SBI/2008/8 و،١٣٦، الفقرة FCCC/SBI/2009/8 و،١١٥، الفقرة FCCC/SBI/2010/10 ١٥٩، الفقرة. 
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ثـنني   يوم اال  ٢٠١٩ا يف ذلك دورات عام      اجتماع األطراف، مب  /األطراف ومؤمتر األطراف  
  .واالنتهاء من العمل يوم اجلمعة من األسبوع الثاين

وأوصت اهليئة الفرعية باملواعيد التالية النعقاد الدورات املقبلة لكـل مـن مـؤمتر                -٩
  :)٣(اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر األطراف

 كـانون   ١١نـوفمرب إىل اجلمعـة      / تشرين الثاين  ٣٠ثنني  من اال : ٢٠١٥  )أ(  
الدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر       /الدورة احلادية والعشرون ملؤمتر األطراف    (ديسمرب  /األول

  ؛)٤()اجتماع األطراف/األطراف
  تـشرين  ١٨نـوفمرب إىل اجلمعـة      / تشرين الثاين  ٧ثنني  من اال : ٢٠١٦  )ب(  

الـدورة الثانيـة عـشرة ملـؤمتر        /الدورة الثانية والعشرون ملؤمتر األطـراف     (نوفمرب  /الثاين
  ؛)اجتماع األطراف/األطراف
 تـشرين   ١٧نـوفمرب إىل اجلمعـة      / تشرين الثاين  ٦ثنني  من اال : ٢٠١٧  )ج(  

الـدورة الثالثـة عـشرة ملـؤمتر        /الدورة الثالثة والعشرون ملؤمتر األطـراف     (نوفمرب  /الثاين
  ؛)اجتماع األطراف/رافاألط

 تـشرين   ١٦نـوفمرب إىل اجلمعـة      / تشرين الثاين  ٥ثنني  من اال : ٢٠١٨  )د(  
 ملـؤمتر   الـدورة الرابعـة عـشرة     /الدورة الرابعة والعشرون ملؤمتر األطراف    (نوفمرب  /الثاين

  ؛)اجتماع األطراف/األطراف
 تـشرين   ٢٢نـوفمرب إىل اجلمعـة      / تشرين الثاين  ١١ثنني  من اال : ٢٠١٩  )ه(  

الدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر       /الدورة اخلامسة والعشرون ملؤمتر األطراف    (نوفمرب  /الثاين
  ).اجتماع األطراف/األطراف

 املتعلقة مبواعيد فترات انعقاد الدورات      )٥(وناقشت اهليئة الفرعية استنتاجاهتا السابقة      -١٠
لدورات املقبلة للهيئتني   املقبلة، واتفقت على أن توصي مؤمتر األطراف بأن حيدد بدء مواعيد ا           

 يوم  ٢٠١٩يونيه، مبا يف ذلك دورات عام       /مايو وحزيران /الفرعيتني اليت تعقد يف شهري أيار     
 واحداً قبل املوعد احملدد حبيث تنتهي يوم اخلميس مـن األسـبوع             ثنني وإجناز العمل يوماً   اال

  . الثاين وذلك لتعزيز الكفاءة وإدارة الوقت
ية كذلك بأن تنتهي يف الثانية عـشرة زواالً أعمـال مجيـع             وأوصت اهليئة الفرع    -١١

مـايو  /اجللسات املعقودة يوم السبت يف دوريت اهليئتني الفرعيتني املنظمتني يف شهري أيـار            
  .يونيه لتعزيز كفاءة العمل وحسن توقيته وشفافيته/وحزيران

__________ 

 .ال تقضي هذه املواعيد مسبقاً بطبيعة املقررات املقبلة بشأن ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية )٣(
 .١٩-م أ/٢٨ من املقرر ٣أقرت هذه املواعيد يف الفقرة  )٤(
)٥ ( FCCC/SBI/2008/8 و١٣٦، الفقرة ،FCCC/SBI/2009/8 و١١٥، الفقرة ،FCCC/SBI/2010/10 ١٥٩، الفقرة. 
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 للهيئتني الفـرعيتني    وأوصت اللجنة الفرعية باملواعيد التالية النعقاد الدورات املقبلة         -١٢
  :)٦(يونيه/مايو وحزيران/اليت ُتنظَّم يف شهري أيار

يونيـه  / حزيـران    ١١يونيه إىل اخلميس    / حزيران ١ثنني  من اال : ٢٠١٥  )أ(  
  ؛) لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ٤٢الدورة (

 ٤٤الدورة  (مايو  / أيار ٢٦ إىل اخلميس    مايو/ أيار ١٦ثنني  من اال : ٢٠١٦  )ب(  
  ؛)لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

 ٤٦الـدورة   (مايو  / أيار ١٨مايو إىل اخلميس    / أيار ٨ثنني  من اال : ٢٠١٧  )ج(  
  ؛)لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

مـايو  / أيـار  ١٠أبريل إىل اخلميس    / نيسان   ٣٠ثنني  من يوم اال  : ٢٠١٨  )د(  
  ؛) لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ٤٨الدورة (

يونيـه  / حزيـران  ٢٧يونيه إىل اخلميس    / حزيران ١٧ثنني  من اال : ٢٠١٩  )ه(  
  ).لمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ لكل من اهليئة الفرعية ل٥٠الدورة (

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن السبل الكفيلة              -١٣
بتحسني تنظيم العملية احلكومية الدولية، وأكدت ضرورة النظر يف هذه املسألة على وجـه              

ة مراعاة مبادئ االنفتاح والشفافية والـشمولية       وشددت اهليئة أيضاً على ضرور    . االستعجال
  .فضالً عن أمهية الفعالية واملصداقية والشرعية أثناء النظر يف تلك املسألة

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة يف هذا اخلصوص أن تعد الوثيقتني التاليتني لكـي                -١٤
  :تنظر فيهما اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني

وثيقة تبني خيارات متنوعة تتعلق بتواتر وتنظيم دورات مـؤمتر األطـراف              )أ(  
وينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة أيضاً      . اجتماع األطراف وهيئتيهما الفرعيتني   /ومؤمتر األطراف 

السيناريوهات املمكنة واآلثار ذات الصلة ملختلف اخليارات اخلاصة بتواتر الدورات ومكـان       
د ما إذا كان ينبغي عقد الدورات املقبلة للهيئتني الفرعيتني بالتزامن مع            انعقادها ومبسألة حتدي  

وينبغي كذلك أن حتتوي الوثيقة علـى       . اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   
السيناريوهات املمكنة واآلثار ذات الصلة ملختلف اخليارات اليت تشمل، على سبيل املثـال              

ـ    ال ة النعقـاد الـدورات الـسنوية ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر             احلصر، الترتيبات احلالي
اجتماع األطراف، وعقد دورات املؤمترين مرة كل سنتني، وعقد دورات سـنوية            /األطراف

للمؤمترين يف مكان خيتلف كل عام وتتناوبه الدول املضيفة ومقر األمانة متاشياً مـع مبـدأ                
 الوثيقة أيضاً ما إذا كان انعقـاد كـل          وينبغي أن تستطلع  . التناوب بني اجملموعات اإلقليمية   

__________ 

 .ال تقضي هذه املواعيد مسبقاً بطبيعة املقررات املقبلة بشأن ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية )٦(
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اجتماع األطراف يستلزم عقد جزء رفيع      /دورة من دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
  .املستوى

وينبغي أن حتتوي الوثيقة أيضاً على حتليل لتأثري اخليارات، مبا يف ذلـك اآلثـار يف                  
والتأثري على أعمال مؤمتر األطـراف     ) ؤهلةوالتمويل املتاح ملشاركة البلدان النامية امل     (امليزانية  

دئ االنفتاح  وستسترشد الوثيقة مببا  . اجتماع األطراف وهيئتيهما الفرعيتني   /ومؤمتر األطراف 
  ؛والشفافية والشمولية

وثيقة لضبط توقيت انتخاب الرئيس، مبا يف ذلك اخليارات املتاحة لتعزيـز              )ب(  
  .لضمان عملية انتقال سلسةالتنسيق بني الرئيس والرئاستني املقبلتني 

 أعـاله   ١٤وأشارت اللجنة الفرعية للتنفيذ إىل أن الوثيقتني املشار إليهما يف الفقرة              -١٥
  .تقضيان مسبقاً بنتائج النظر يف هذه املسائل ال

وحثت اللجنة الفرعية رؤساء اهليئات احلاليني واملقبلني على ضمان احترام مشروع             -١٦
 ممارسات واضحة وفعالة إلدارة الوقت يف مجيع الدورات مبا يتمشى       وفرض )٧(النظام الداخلي 

وحثت اهليئة الفرعية أيضاً األطـراف      . )٨(مع االستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية سابقاً      
ورؤساء اهليئات على بذل املزيد من اجلهود الختتام املفاوضات واملؤمترات يف املوعد املناسب             

 السابقة للهيئة الفرعية واالمتثال هلا، وطلبت إىل أعضاء املكتـب           )٩(اتمع احترام االستنتاج  
  .املنتخبني التصرف وفقاً لذلك أثناء أداء واجباهتم

وأكدت اهليئة الفرعية جمدداً االستنتاجات اليت اعتمدهتا سابقاً بـأن تنتـهي مجيـع              -١٧
اف واجملموعات اإلقليمية اجللسات يف موعد أقصاه الساعة السادسة مساء، وخباصة ملنح األطر

وقتاً كافياً للتحضري للجلسات اليومية، ولكن جيوز يف ظروف استثنائية، ووفقاً لكل حالـة              
  . )١٠(على حدة، أن تستمر اجللسات لساعتني أو ثالث

وأعربت اهليئة الفرعية عن قلقها إزاء مسألة تنفيذ االستنتاجات املعتمدة املشار إليها              -١٨
وأكدت أيضاً ضرورة حتسني إجراءات العمل مبا يـشمل         . ه واالمتثال هلا   أعال ١٧يف الفقرة   

وأكدت اهليئة الفرعية أيـضاً    .  متشياً مع االستنتاجات املعتمدة سابقاً     ٢٠١٥فترة ما بعد عام     
  .أمهية احترام اإلجراءات وممارسات العمل ذات الصلة اليت اتفقت عليها مجيع األطراف

على ضرورة أن حيترم مجيع املعنيني بـاألمر االسـتنتاجات          وشددت اهليئة الفرعية      -١٩
 أعاله، وسلطت اهليئة الفرعية الضوء أيضاً يف هذا السياق          ١٧املعتمدة املشار إليها يف الفقرة      

  .على ضرورة تطبيق أساليب واقعية وعملية للمضي قدماً حنو إدارة فعالة للوقت
__________ 

)٧(   FCCC/CP/1996/2. 
)٨( FCCC/SBI/2009/8 و،١١٥، الفقرة FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 
 . أعاله٦انظر احلاشية  )٩(
 . أعاله٦انظر احلاشية  )١٠(
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اليت قدمتها األمانة بشأن مشاركة املراقبني      وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملستجدات        -٢٠
وتنفيذ استنتاجات اهليئة الفرعية املتعلقة بالسبل الكفيلة بزيادة تعزيز مشاركة املنظمات الـيت             

  .)١١(تتمتع بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدولية
 وأمهية  وأكدت اهليئة الفرعية من جديد األمهية األساسية للمشاركة الفعالة للمراقبني           -٢١

إسهامات املنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب يف املداوالت املتعلقة باملسائل املوضوعية، معترفة            
يف الوقت ذاته بالزيادة الكبرية اليت شهدها مؤخراً عـدد املشـاركني من املنظمـات الـيت        

مات غـري   وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً بأمهية املشاركة الفعالة للمنظ       . )١٢(تتمتع بصفة مراقب  
  .احلكومية، والسيما املنظمات القادمة من البلدان النامية

وأقرت اهليئة الفرعية بأن األنشطة واملعارض اجلانبية جزء ال يتجزأ من عملية اتفاقية               -٢٢
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأداة هامة إلشراك املـراقبني يف تقاسـم املعـارف           

ويف هذا  . اخليارات القابلة للتنفيذ للتصدي لتحديات تغري املناخ      والربط الشبكي واستكشاف    
السياق، أقرت األطراف بضرورة احلصول على دعم مايل للعمل اهلام املتعلق هبذه األنـشطة              

  .وأعربت عن قلقها إزاء اقتراح استرداد التكاليف وشجعت على اقتراح بدائل لذلك
ت املعتمدة يف الدورة الرابعة والثالثني للهيئـة        وأشارت اهليئة الفرعية إىل االستنتاجا      -٢٣

الفرعية بشأن خمتلف سبل إشراك املنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب يف العمليـة احلكوميـة               
 وطلبت إىل األمانة أن تقدم تقريراً دورياً كل سنتني عن تنفيذ تلك االستنتاجات              )١٣(الدولية

  . رهناً بتوافر املوارد

        

__________ 

)١١( FCCC/SBI/2013/4 و،٣٥-٢٩، الفقرات FCCC/SBI/2014/6 ٣٣-٢٩، الفقرات. 
)١٢( FCCC/SBI/2011/7 ١٧١، الفقرة. 
)١٣( FCCC/SBI/2011/7 ١٧٨-١٧٥، الفقرات. 


