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 األطراف مؤتمر
 الدورة الحادية والعشرون

 2015كانون األول/ديسمرب   11 -تشرين الثاين/نوفمرب  30باريس، 
 )ز( من جدول األعمال2البند 

 المسائل التنظيمية
    مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة

 المقبلةمواعيد وأماكن انعقاد الدورات   
 

 اقتراح مقدم من الرئيس  
 

 21-/م أ-مشروع المقرر   
 

 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة  
 

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 7من املادة  4إىل الفقرة  إذ يشري 
كــانون األول/     18املــؤر   40/243إىل قــرار اعمةيــة الةامــة لتمــم املتحــدة  وإذ يشـري يياــا   
 بشأن خطة املؤمترات،  1985ديسمرب 
مــــن مشــــرو  النخــــاع الــــداخ   املةمــــول بــــ   22مــــن املــــادة  1إىل الفقــــرة  وإذ يشــــري كــــ ل  

 خيص تناوب اجملموعات اإلق يمية اخلمس ع ى منصب الرئيس، فيما
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 اكن انعقاد الدورات المقبلةموأمواعيد  -أوالا  
 

الدددورة النانيددة والعشددرون لمددؤتمر األطددراف والدددورة النانيددة عشددرة لمددؤتمر األطددراف  -ألف 
 العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

 
ين يقبــ ، مــت التقــدير، عــر  املم يــة املاربيــة اةتاــافة الــدورة الثانيــة والةشــرين  يقــرر -1 

والـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراف الةامـــ  بويفـــف  اجتمـــا  األطـــراف   بروتوكـــول   ملـــؤمتر األطـــراف
تشــــرين  18تشــــرين الثــــاين/نوفمرب إىل اعمةــــة  7كيوتــــو   مــــراك،، املاــــرب،   الفــــ ة مــــن اال نــــ  

ع ، ورهنــا  بالتويفــ  إىل إبــرا40/243، وفقــا  لقــرار اعمةيــة الةامــة لتمــم املتحــدة 2016الثــاين/نوفمرب 
 اتفاق الب د املايف؛

إىل األمينـة التنفي يـة ين توايفـ  املشـاورات مـت املم يـة املاربيـة وين تتفـاو   يط ب -2 
بشـــــأن اتفـــــاق الب ـــــد املاـــــيف لةقـــــد الـــــدورت  مـــــا يتفـــــ  وي يـــــاع األمـــــر اإلدار  لتمـــــم املتحـــــدة 

ST/AI/342 ر والتوقيـــت ع يـــ    ، وين تاـــت االتفـــاق   يفـــورت  النفائيـــة، تـــدف إبـــراع االتفـــاق املـــ كو
 يج  يقصاه موعـد انةقـاد الـدورة الرابةـة واألربةـ  ليـ  مـن افيعـة الفرعيـة ل مشـورة الة ميـة والتينولوجيـة

 (؛2016وافيعة الفرعية ل تنفي  )ييار/مايو 
  

ن لمددؤتمر األطددراف والدددورة النالنددة عشددرة لمددؤتمر األطددراف و الدددورة النالنددة والعشددر  -باء 
 اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتوالعامل بوصفه 

 
ين رئــــيس الـــدورة الثالثــــة والةشــــرين ملـــؤمتر األطــــراف والـــدورة الثالثــــة عشــــرة  ـــ  يال -3 

ملــؤمتر األطــراف الةامــ  بويفــف  اجتمــا  األطــراف   بروتوكــول كيوتــو ةــييون مــن دول  ةــيا وا ــي  
 افادئ، عمال  مبدي تناوب اجملموعات اإلق يمية؛

ألطـــراف إىل إجـــرا  م يـــد مـــن املشـــاورات بشـــأن اةتاـــافة هـــات  الـــدورت  ايـــدعو  -4 
تشـــــرين  17تشــــرين الثــــاين/نوفمرب إىل يــــوع اعمةــــة  6ال تــــ  ةــــت ةقدان   الفــــ ة مــــن يــــوع اال نــــ  

 ؛2017الثاين/نوفمرب 
إىل افيعــة الفرعيـــة ل تنفيــ  ين تنخـــر،   دور ــا الرابةـــة واألربةــ ،   مســـألة  يط ــب -5 

 ــد املاــيف ل ــدورة الثالثــة والةشــرين ملــؤمتر األطــراف والــدورة الثالثــة عشــرة ملــؤمتر األطــراف الةامــ  الب
بويفــف  اجتمــا  األطــراف   بروتوكــول كيوتــو، وين تويفــ  مشــرو  مقــرر تــ ا الشــأن ليــ  ينخــر فيــ  

 ويةتمده   دورت  الثانية والةشرين؛ مؤمتر األطراف
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والعشرون لمدؤتمر األطدراف والددورة الرابعدة عشدرة لمدؤتمر األطدراف الدورة الرابعة  -جيم 
 العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

 
ين رئـــيس الـــدورة الرابةـــة والةشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف والـــدورة الرابةـــة عشـــرة  ـــ  يال -6 

ول يوروبـــــا ملـــــؤمتر األطـــــراف الةامـــــ  بويفـــــف  اجتمـــــا  األطـــــراف   بروتوكـــــول كيوتـــــو ةـــــييون مـــــن د
 الشرقية، عمال  مبدي تناوب اجملموعات اإلق يمية؛ 

األطراف إىل موايف ة التشـاور بشـأن اةتاـافة هـات  الـدورت ، ال تـ  ةـت ةقدان  يدعو -7 
 ؛2018تشرين الثاين/نوفمرب  16تشرين الثاين/نوفمرب إىل يوع اعمةة  5  الف ة من يوع اال ن  

يـــة ل تنفيــ  ين تنخـــر،   دور ــا الرابةـــة واألربةــ ،   مســـألة إىل افيعــة الفرع يط ــب -8 
الب ــد املاــيف ل ــدورة الرابةــة والةشــرين ملــؤمتر األطــراف والــدورة الرابةــة عشــرة ملــؤمتر األطــراف الةامــ  
بويفــف  اجتمــا  األطــراف   بروتوكــول كيوتــو، وين تويفــ  مشــرو  مقــرر تــ ا الشــأن ليــ  ينخــر فيــ  

 مده   دورت  الثانية والةشرين؛ ويةت مؤمتر األطراف
  

 الجدول الزمني الجتماعات هيئتي االتفاقية وبروتوكول كيوتو -ثانياا  
 

، بــأن دور  (1)عمــال  بتويفــية افيعــة الفرعيــة ل تنفيــ    دور ــا األربةــ  حيــي  ع مــا ، -9 
و  يران/يونيـــ ، ينباـــ  ين ت فتتحـــا   يـــوع افيعتــ  الفـــرعيت ، ال تـــ  ةـــت ةقدان مســـتقبال    ييار/مـــايو 

ا نــ ، وبـــأن يعمــال هـــات  الـــدورت  ينباــ  ين ت ســـتيم    فـــ ة زمنيــة تقـــ  يومـــا  عــن ذ  قبـــ  مـــن 
يجــ  نيســ  اليفــا ة وإدارة الوقــس، كــ  يتســ  االنتفــا  مــن الــدورات   يــوع اخلمــيس مــن األةــبو  

يــاع الســبس   الــدورت  ينباــ  ين ت ســتيم    ــول الثــاين، وبــأن ايــت االجتماعــات الــأ ت ةقــد   ي
 منتصف النفار من يج  نيس  اليفا ة و سن التوقيس وشفافية الةم ؛

 :  2020اعتماد التواريخ التالية لف ات الدورات   عاع يقرر  -10 
   يران/يوني ؛ 11  يران/يوني  إىل يوع اخلميس  1ف ة الدورة األوىل: من يوع اال ن   )ي( 
تشــرين  20تشــرين الثــاين/نوفمرب إىل يــوع اعمةــة  9فــ ة الــدورة الثانيــة: مــن يــوع اال نــ   )ب( 

 الثاين/نوفمرب.
 

                                                           
 (1) FCCC/SBI/2014/8 213و 212، الفقرتان. 


