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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠1٥ يونيهحزيران/ 11–1بون، 

 املؤقت األعمال جدول من 14 البند

 تماعات الحكومية الدوليةترتيبات عقد االج

 ترتيبات عقد االجتماعات الحكومية الدولية  

 *التنفيذية األمينة من مقدمة مذكرة  

 موجز  
 تتناول هذه الوثيقة ثالثة مواضيع رئيسية هي: 
الددددددورد ا اايدددددة وال ادددددرون ملدددددؤار األعدددددرار والددددددورد ا اايدددددة عادددددرد ملدددددؤار  )أ( 

األعدددرار ر بروتو دددول  يوتدددو، مدددا ر علددد  م  ومدددا  عدددن األعدددرار ال امددده بوتددد ه اجتمدددا  
 الدورتني وسيناريو تنظيمي وعناتر ميكن إاراجها ر جدويل األعمال املؤقتني؛

األعمددال الترييدددفية ل دددرا  الددددورا  املقب ددة وإرةدددااا  مدددن ا ي دددة ال رعيدددة  )ب( 
 ؛٢٠٢٠ل تن يذ فيما يت  ق بتواريخ فرا  الدورا  ر عام 

 يم ال م ية ا كومية الدولية.تنظ )ج( 
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 مقدمة -أوالا  

 الوالية -ألف 

مدن بروتو دول  يوتدو  14مدن املدااد  ٢د مدن الت اقيدة وال قدر  8مدن املدااد  ٢تن  ال قدرد  -1
ع دددن أن مهدددام األماندددة تادددمه، ر مج دددة أمدددور، اةددداع الرتيبدددا  الال مدددة لددددورا  مدددؤار األعدددرار 
ومددؤار األعددرار ال امدده بوتدد ه اجتمددا  األعددرار ر بروتو ددول  يوتددو )مددؤار األعرار/اجتمددا  

ا حتتاجده مدن مددما . ومدن أجده اةداع األعرار( وا ي تني ال درعيتني موجدا الت اقيدة وتقدد  مد
الرتيبدددا  الال مدددة ل قددددد الجتماعدددا  ا كوميددددة الدوليدددة، ت ددددتمس األماندددة اوريدددداا إرةدددااا  مددددن 

 األعرار.

 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -باء 

 لية:ُتدعن ا ي ة ال رعية ل تن يذ )ا ي ة ال رعية( إىل اةاع اخلطوا  التا -٢

تقد  املاورد أو التوتيا  إىل هي ا  الت اقية وبروتو ول  يوتو بادنن تنظديم  )أ( 
، الدددذي سدددُي قاد ر بددداريس، ٢٠1٥أعما دددا أثنددداء مدددؤار األمدددم املتريددددد بادددنن ت دددف املندددا  ل دددام 

عدددن املادددورد واإلرةدددااا  إىل املكتدددا والرئاسدددة اجلديددددد واألماندددة بادددنن ةطدددي   فرنسدددا، فيدددالا 
 ا ؛الدور 

تقدددددد  املادددددورد إىل األماندددددة بادددددنن ال ناتدددددر الددددديت ميكدددددن إاراجهدددددا ر جددددددويل  )ب( 
األعمددددددال املددددددؤقتني ل دددددددورد ا اايددددددة وال اددددددرين ملددددددؤار األعددددددرار والدددددددورد ا اايددددددة عاددددددرد ملددددددؤار 

 األعرار/اجتما  األعرار؛

لكدددي ي تمددددها  ٢٠٢٠تقدددد  توتدددية بادددنن مواعيدددد فدددرا  الددددورا  ر عدددام  )ج( 
 األعرار ر اورته ا ااية وال ارين؛مؤار 

تباال اآلراء وتقد  اإلرةااا  بانن تنظيم ال م ية ا كومية الدولية من أجه  )ا( 
 إحالة توتيا  إىل مؤار األعرار لكي ينظر فيها.
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الددددورة الحا يدددة والعشدددرون لمدددوتمر األطدددراي والددددورة الحا يدددة عشدددرة  -ثانياا  
 اجتماع األطراي في بروتوكول كيوتولموتمر األطراي العامل بوصفه 

 مقدمة -ألف 

ر بداريس ر ال درد مدن يدوم  ٢٠1٥سُي قد مؤار األمم املتريددد بادنن ت دف املندا  ل دام  -3
. ومدددن (1)٢٠1٥ دددانون األول/ايسدددمو   11تادددرين الثددداين/نوفمو إىل يدددوم اجلم دددة  3٠الثندددني 

ومددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار وا ي ددة  املتوقددع أن ياددمه مددؤار بدداريس اورا  مددؤار األعددرار
ال رعيدددة ل مادددورد ال  ميدددة والتكنولوجيدددة وا ي دددة ال رعيدددة ل تن يدددذ وال ريدددق ال امددده املخصددد  امل دددي 
منهاج ايربان ل  مه امل ز   )فريق منهاج ايربان( مالل األسبوعني ال ذين تسدت رقهما فدرد تنظديم 

رفيدددددع املسددددتوى مادددددر اا بدددددني مدددددؤار األعدددددرار ومدددددؤار  الدددددورا . وسيادددددمه املدددددؤار أييددددداا جدددددزءاا 
األعرار/اجتمدددا  األعدددرار. ومدددع علددد ، ل تدددزال هنددداع ةدددكوع  ثدددفد ناةددد ة عدددن تطدددور عم يدددة 

 الت اوض، وستدعو ا اجة إىل املرونة لستكمال الرتيبا  الال مة ل مؤار.

حيظددن بقدددر  بددف مددن ومددن املتوقددع أن م ددا مددؤار بدداريس عدددا  بددف مددن املاددار ني وأن  -4
 ٢٠ ٠٠٠الهتمددام مددن اجلمهددور ووسددائ  اإلعددالم. فافراضددا  التخطددي  ا اليددة تقدددر أن حددوايل 

ماارع مسج ه سيريير املؤار وأن عدااا إضافياا  بفاا من  وار املدينة سياار ون ر أحداث تُدنظ م 
ه امليددط ع بدده ر إعددار منهدداج مددارج منطقددة األمددم املتريدددد. ومددن املتوق ددع أن ةتددتم األعددرار ال مدد

ايربان وت تمد بروتو ولا أو تكاا قانونياا آمر أو وثيقدة متاميدة مت قداا ع يهدا  دا قدود قانونيدة ر إعدار 
. ومددن املتوقددع (٢)٢٠٢٠الت اقيدة وتسددري ع ددن مجيددع األعددرار وتدددمه حيدز الن دداع اعتبدداراا مددن عددام 

جرية وغفها مدن اإلادا ا  ا امدة الديت حققهدا مدؤار أيياا أن تستند األعرار إىل الستنتاجا  النا
 ليما ل ميي قدماا وت جيه اإلجراءا  املتص ة بالتن يذ موجا الت اقية وبروتو ول  يوتو.

 األعمال التحضيرية للدورات -باء 

قبِددده مدددؤار األعدددرار ر اورتددده التاسددد ة عادددرد بتقددددير عدددرض حكومدددة فرنسدددا استيدددافة  -٥
 اددرين ملددؤار األعددرار والدددورد ا اايددة عاددرد ملددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار، الدددورد ا ددااد وال

رهنددددداا بتن يدددددد مكتدددددا مدددددؤار األعدددددرار ومدددددؤار األعرار/اجتمدددددا  األعدددددرار أن مجيدددددع ال ناتدددددر 
. وقدد أ دد املكتدا أن (3)ال وجستية والتقنية واملاليدة الال مدة لستيدافة الددورتني ر بداريس متاحدة

، أ م دددت األميندددة التن يذيدددة املاددداورا  مدددع 19-/م أ٢8احدددة. ووفقددداا ل مقدددرر هدددذه ال ناتدددر مت
ددذ  الرتيبددا  الال مددة لتوقيددع ات دداق الب ددد امليدديف قبدده اور  حزيران/يونيدده.  حكومددة فرنسددا واةِ 

__________ 

 .19-/م أ٢8من املقرر  3ال قرد  (1) 

 .17-/م أ1من املقرر  4وال قرد  19-/م أ1من املقرر  ٢ال قرد  (٢) 

 أعاله. 1 اةية انظر ا (3) 
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ومدددري حاليددداا الترييدددف ل ددددورد ا اايدددة وال ادددرين ملدددؤار األعدددرار والددددورد ا اايدددة عادددرد ملدددؤار 
مدددا  األعدددرار؛ وسدددُتقدِّم م  ومدددا  إضدددافية مدددالل الددددورد الثانيدددة واألرب دددني ل هي دددة األعرار/اجت
 ال رعية ل تن يذ.

 تنظيم الدورات -جيم 

نظراا لألمهية السياسية لنتائج مؤار باريس ونطاقها، ولتطور عم ية امل اوضا  اجلارية ر  -6
ار با اجة إىل ب ض املروندة ر تنظديم إعار الترييف ملؤار باريس وأثناء هذا املؤار، ما العر 

أعمددال الدددورا  ر هددذه املرح ددة. وقددد تددوا األعددرار، ر هددذا السددياق، الت كددف ر عريقددة ت ددديه 
هنج "ال مه  امل تاا" ر ةطي  الدورا  ور الطريقة اليت ميكدن ادا ل رئاسدة اجلديددد واألماندة أن 

 تنهض بتخطي  مؤار باريس بتوجيه من املكتا.

و نسددال ل مناقاددة، يُ ددرض فيمددا ي ددي سدديناريو تنظيمددي ينمددذ ر العتبددار تطددور الظددرور  -7
تارين الثاين/نوفمو، وت ي عل   3٠احمليطة بتنظيم مؤار باريس. وسُي تتح مؤار باريس يوم الثنني 

اجل سددة اجل سددتان ال امتددان الفتتاحيتددان ملددؤار األعددرار ومددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار. وأثندداء 
ال امة الفتتاحية ملؤار األعرار، سي تتح رئيُس الدورد ال ارين ملؤار األعرار والدورد ال اةرد ملؤار 
األعرار/اجتمددا  األعددرار الدددوردا ا اايددةا وال اددرين ملددؤار األعددرار ويقددرد انتخدداب رئدديس الدددورد 

األعرار/اجتمدددا  األعدددرار. وب دددد  ا اايدددة وال ادددرين ملدددؤار األعدددرار والددددورد ا اايدددة عادددرد ملدددؤار
علدد ، يتندداول مددؤار األعددرار ب ددض البنددوا التنظيميددة واإلجرائيددة مددن جدددول األعمددال، مددا ر علدد  
إقرار جدول األعمال وتنظيم ال مه. وسيرييه مؤار األعرار بندوااا مدن جددول أعمالده إىل ا ي دا  

 .األعرار ملؤار احيةالفتت ال امة اجل سة تُرفع مثال رعية حسا القتياء. 

وسدددُت تتح ب دئدددذ الددددورد ا اايدددة عادددرد ملدددؤار األعرار/اجتمدددا  األعدددرار الدددذي يتنددداول  -8
ب دض البندوا التنظيميددة واإلجرائيدة مددن جددول أعمالدده، مدا ر علدد  إقدرار جدددول األعمدال وتنظدديم 

 ا ي ددا  ال رعيددة ال مدده. وسدديرييه مددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار بنددوااا مددن جدددول أعمالدده إىل
  سة ال امة الفتتاحية ملؤار األعرار/اجتما  األعرار.اجل تُرفع مثحسا القتياء. 

وب دددد الادددرو  ر ال مددده، سدددي قد مدددؤار األعدددرار ومدددؤار األعرار/اجتمدددا  األعددددرار  -9
 ج سة عامة مار ة لالستما  إىل بيانا  مقتيبة مقدمة باسم جمموعا  األعرار.

 قد مدددؤار األعدددرار ومدددؤار األعرار/اجتمدددا  األعدددرار ج سدددا  عامدددة ر وقدددت وسدددي -1٠
 لحق من األسبو  لتناول البنوا املدرجة ر جدويل أعما ما اليت مل حييالها إىل ا ي ا  ال رعية.

وت تدددزم ا ي دددة ال رعيدددة ل تن يدددذ وا ي دددة ال رعيدددة ل مادددورد ال  ميدددة والتكنولوجيدددة اسدددتكمال  -11
املسدددائه، مدددا فيهدددا املسدددائه املت  قدددة باألعمدددال والوليدددا  اجلاريدددة الناةددد ة عدددن الددددورد ال ديدددد مدددن 

ال اددرين ملددؤار األعددرار والدددورد ال اةددرد ملددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار، وإحالددة مددا تتوتددالن 
ان إليه مدن نتدائج إىل مدؤار األعدرار ومدؤار األعرار/اجتمدا  األعدرار لينظدرا فيهدا. وت تدزم ا ي تد
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ال رعيتدان القيدام ب م همددا مدراعيتني ر علدد  أي اسدتنتاجا  بادنن تنظدديم ال مده قددد يُدّت دق ع يهددا 
ر اور  حزيران/يونيه ر التخطي  ملؤار باريس. وسُينجاز عمه ا ي تني ال رعيتني ر أول أسدبو  

 ل مؤار، وسيجسد أي أولويا  اليت حداهتا  ه هي ة ر اور  حزيران/يونيه.

وقددد ب ددي فريددق منهدداج ايربددان مرح ددة رئيسددية تددو التوتدده إىل ات دداق عدداملي جديددد باددنن  -1٢
، سويسدرا، ر إعدار اجلددزء الثدامن مدن اورتده الثانيدة، ر ةدبان/فواير مددن (4)ت دف املندا ، ر جنيدف

. والددددددددن  الت اوضدددددددددي متدددددددداد اآلن وميدددددددددع ال  ددددددددا  السدددددددددت بوتدددددددد ه الوثيقدددددددددة (٥)هددددددددذا ال دددددددددام
FCCC/ADP/2015/1ندداءا ع ددن ع ددا مددؤار األعددرار، أرسدد ت األمانددة الددن  الت اوضددي إىل . وب

وسيكمه فريق منهاج  .(7)وفقاا ألحكام الت اقية ومارو  النظام الدام ي امل مول به (6)األعرار
ايربددان وليتدده ويقدددم تقريددراا إىل مددؤار األعددرار ر اورتدده ا اايددة وال اددرين. وع ددن الددرغم مددن أن 

إل مددال وليددة فريددق منهدداج ايربددان وتقددد  تقريددره إىل مددؤار األعددرار سددتتوقف  الرتيبددا  احملددداد
ع ن تطور ال م ية الت اوضية، ستدعو ا اجدة إىل بدذل  ده اجلهدوا ليدمان قددرد مدؤار األعدرار 
ر اورتدده ا اايددة وال اددرين ع ددن أن ي تمددد، بتوافددق اآلراء ور الوقددت املناسددا وبطريقددة منظمددة، 

تددكاا قانونيدداا آمددر أو وثيقددة مت قدداا ع يهددا  ددا قددود قانونيددة ر إعددار الت اقيددة وتسددري بروتو ددولا أو 
 ع ن مجيع األعرار.

وسُيسرةاد ر تنظيم ال مه مباائ الن تاد والاد افية والادمولية. وحتقيقداا  دذه ال ايدة،  -13
يدز إتاحدة الوثدائق سيتواته بذل اجلهدوا مدن مدالل  يدااد عددا اجل سدا  ال امدة غدف الرزيدة، وت ز 

وبيانا  اجل سا  ال امة إلكرونياا، واإلعالن عن اجل سا  ر الوقت املناسدا، وبدم م  ومدا  
 اجل سا  عو اائرد ت  زيونية م  قة ومن مالل املوقع اإللكروين لالت اقية.

ومددن أجدده تنظدديم املددؤار الددذي سدديدوم أسددبوعني، بدددأ  ا كومددة ال رنسددية، بالتادداور  -14
ألماندددة، تتخددددذ التددددابف الال مددددة ليدددمان الرتيبددددا  املناسدددبة لتددددوفف السدددكن والتسددددهيال  مدددع ا

 ال وجيستية ل ماار ني.

وتبددذل الرئاسددة اجلديدددد ل دددورد ا اايددة وال اددرين ملددؤار األعددرار والدددورد ا اايددة عاددرد  -1٥
ر أنادطة مدؤار  ملؤار األعرار/اجتمدا  األعدرار جهدوااا مكث دة لتسدهيه املادار ة بصد ة مراقدا

وسدددت قد األميندددة التن يذيدددة  .(8)بددداريس آمدددذد ر العتبدددار السدددتنتاجا  السدددابقة ل هي دددة ال رعيدددة
__________ 

، إعالق عم ية ترمي إىل وضع بروتو ول أو تد  قدانوين 17-/م أ1من مقرره  ٢قرر مؤار األعرار، ر ال قرد  (4) 
 آمر أو وثيقة متامية مت ق ع يها  ا قود قانونية ر إعار الت اقية وتسري ع ن مجيع األعرار.

 /http://webtv.un.org/watch/closing-plenary-geneva-climate-change-conference-2015-unfccc>انظددددددر  (٥) 

4051829279001>. 
 _http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/adp_negotiating_text>انظدددددددددددر  (6) 

english.pdf>. 

 .٢٠-/م أ1من املقرر  7ال قرد  (7) 

 .FCCC/SBI/2011/7)ب( من الوثيقة 178ال قرد  (8) 



FCCC/SBI/2015/2 

7 GE.15-06907 

 .(9)ورئدديس مددؤار األعددرار مناسددبة رفي ددة املسددتوى باددنن ت زيددز تن يددذ اإلجددراءا  املت  قددة باملنددا 
ورد ال اةدددددرد ملدددددؤار وباإلضدددددافة إىل علددددد ، سدددددبق لرئاسدددددة الددددددورد ال ادددددرين ملدددددؤار األعدددددرار والدددددد

األعرار/اجتمدددا  األعدددرار والرئاسدددة اجلديددددد ل ددددورد ا اايدددة وال ادددرين ملدددؤار األعدددرار والددددورد 
. ونظدراا (1٠)بداريس - ا ااية عارد ملؤار األعرار/اجتما  األعرار أن أع قتا برندامج عمده ليمدا

طدا  اخلدا ، أع ندت الرئاسدة لالهتمام الواسع الذي حظي به مؤار باريس من اجملتمع املددين والق
اجلديدددد ل دددورد ا اايددة وال اددرين ملددؤار األعددرار والدددورد ا اايددة عاددرد ملددؤار األعرار/اجتمددا  
األعددرار أييدداا عددن أمددا ن إضددافية لن قدداا اجتماعددا  املددؤار؛ وستناددج الرئاسددة قريددة ل مجتمددع 

مها سيكونان جماورين ملكان ان قاا املدين وتدعم م رضاا ل ري ول البتكارية )مباارد ماتة(، و ال
املؤار/منطقة األمم املتريدد. وستسمح هذه األما ن اإلضافية باستقبال عدا أ و من املاار ني 
 من اجملتمع املدين والقطا  اخلا  مما يسمح به مكان املؤار األويل ل رض إجراءاهتم وح و م.

ناسدددا ومدددن مدددالل القندددوا  امل تدددااد، وستاددد ر األماندددة مجيدددع املادددار ني، ر الوقدددت امل -16
بان قدداا الدددورد ا اايددة وال اددرين ملددؤار األعددرار والدددورد ا اايددة عاددرد ملددؤار األعرار/اجتمددا  
األعددددرار. وستادددد ر األمانددددة األعددددرار بوثددددائق الت ددددويض الال مددددة ل ماددددار ة ر الدددددورد ا اايددددة 

األعرار/اجتمدددددا  األعدددددرار، ووفقددددداا وال ادددددرين ملدددددؤار األعدددددرار والددددددورد ا اايدددددة عادددددرد ملدددددؤار 
مددن ماددرو  النظددام الدددام ي امل مددول بدده. وتكتسددي وثددائق الت ددويض هددذه أمهيددة بال ددة  19 ل مددااد

 نظراا ل مقررا  اليت سُت تماد.

 الجزء الرفيع المستوى - ال 

ر ل يزال التخطي  ل جزء الرفيع املستوى ل و راء وغفهم من رؤساء الوفوا جارياا آمذاا  -17
أعددداله(. و نسدددال ل مناقاددددة، قدددد تددددوا  7و 6العتبدددار تطدددور عم يددددة الت ددداوض )انظدددر ال قددددرتني 

األعدددرار أن ت كدددر ر هندددج ي تمدددد ع دددن "ال مددده  امل تددداا" ل تخطدددي  الدددواراد أانددداه، مدددع مراعددداد 
 الت ديال  احملتم ة واحتمال أن تُقد م م  وما  إضافية ر مرح ة لحقة.

لرفيددع املسددتوى ل دددورد ا اايددة وال اددرين ملددؤار األعددرار والدددورد ا اايددة وسددُينظ م اجلددزء ا -18
عاددرد ملددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار وفقدداا ل تجددارب اإلمابيددة الدديت ةددهدهتا الدددورا  األمددفد 
ملؤار األعرار ومؤار األعرار/اجتما  األعرار، اليت مل تتجاو  البيانا  الوعنية أثناءها اإلعار 

 ددانون األول/ايسددمو   8املقددرر. وقددد يُ تددتح اجلددزء الرفيددع املسددتوى ر تددبيرية يددوم الثالثدداء الددزمي 
وياارع فيه ممث ون رفي و املستوى من الب د امليديف. وسديديل أييداا ببياندا ، حسدا القتيداء، 

 ةخصيا  رفي ة املستوى وممث و جمموعا  األعرار.

__________ 

 .٢1، ال قرد ٢٠-/م أ1انظر املقرر  (9) 

 .</http://www.cop20.pe/en/18732/comunicado-sobre-la-agenda-de-accion-lima-paris>انظر  (1٠) 
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اجتما  األعدرار ر ج سدا  عامدة مادر ة وقد ين قد مؤار األعرار ومؤار األعرار/ -19
 ددانون األول/ايسددمو لسددما  البيانددا  الوعنيددة الدديت سدديديل اددا   1٠واخلمدديس  9يددومي األرب دداء 

الو راء وغفهم مدن رؤسداء الوفدوا. وسدتكون هنداع قائمدة متك مدني واحددد، مدا ر علد  البياندا  
 ريق اا ع ن السواء. ولدن تُدت خدذ أي قدرارا  املدىل اا باسم أعرار الت اقية وبروتو ول  يوتو امل

ر هذه اجل سا  ال امة املار ة. ونظراا إىل عدا األعرار، يوتدن بدنل يتجداو   ده بيدان ثدالث 
اقائق من الوقت، مث مدا  دان ا دال ر الددورا  السدابقة. وسُيسدت ان بنظدام تنبيده لالسدت ااد إىل 

ددد ر نصدددو  البياندددا  الرزيدددة  ام دددة ع دددن املوقدددع أقصدددن حدددد مدددن الوقدددت احملددددوا املتددداد. وسُتناا
الادددبكي لالت اقيدددة. وع دددن أسدددال الددددعود املوجهدددة إىل مجيدددع األعدددرار لتقدددد  مسدددامهاهتا املقدددررد 

، قدد تدوا األعدرار (11)احملداد وعنيداا ر وقدت مبكدر قبده الددورد ا اايدة وال ادرين ملدؤار األعدرار
 نة ر البيانا  الوعنية.أن ت كر ر إمكانية الر يز ع ن مواضيع م ي

وسدُت قد ج سدة عامدة مادر ة أمدرى ملدؤار األعدرار ومدؤار األعرار/اجتمدا  األعددرار  -٢٠
لالسددتما  إىل بيانددا  املنظمددا  املاددار ة بصدد ة مراقددا. ويوتددن بددنل يتجدداو   دده بيددان اقيقتددني 

 من الوقت، مث ما  ان ا ال ر الدورا  السابقة.

ر ر الوقددت املناسددا وبطريقددة منظمددة، ميكددن أن تُ قددد اجل سددا  وليددمان امتتددام املددؤا -٢1
ال امدددة ملدددؤار األعدددرار ومدددؤار األعرار/اجتمدددا  األعدددرار ر وقدددت مبكدددر مدددن األسدددبو  الثددداين، 
حسددا القتيدداء، ل ت جيدده باعتمدداا املقددررا  والسددتنتاجا . وسدديختتم مددؤار األعددرار ومددؤار 

  انون األول/ايسمو.  11م اجلم ة األعرار/اجتما  األعرار أعما ما يو 

 العناصر التي يمكن إ راجها في جدولي األعمال الموقتين -هاء 

مددن ماددرو  النظددام الدددام ي امل مددول بدده، "تصددوف األمانددة، بالت دداق مددع  9وفقدداا ل مددااد  -٢٢
الددرئيس، جدددول األعمددال املؤقددت لكدده اورد". وقددد أعددّد  األمانددة، ب ددد مادداورا  مددع الددرئيس 

كتدددا، عناتدددر ميكدددن إاراجهدددا ر جددددويل األعمدددال املدددؤقتني ل ددددورد ا اايدددة وال ادددرين ملدددؤار وامل
األعرار والدورد ا اايدة عادرد ملدؤار األعرار/اجتمدا  األعدرار؛ وتدرا هدذه ال ناتدر ر املدرفقني 
األول والثدداين. وتتبددع ال ناتددر املمكددن إاراجهددا باددكه وثيددق جددداول األعمددال األمددفد وت كددس 

نتددائج الدددورد ال اددرين ملددؤار األعددرار والدددورد ال اةددرد ملددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار.  أييدداا 
 وباإلضافة إىل عل ، تامه عناتر تنظيمية وإجرائية وجزءاا رفيع املستوى.

وسُتدعن األعرار إىل تقد  آرائها بانن ال ناتر املمكن إاراجها ر جددويل األعمدال  -٢3
يددة وال اددرين ملددؤار األعددرار والدددورد ا اايددة عاددرد ملددؤار األعرار/اجتمددا  املددؤقتني ل دددورد ا اا

مددن  ٢٠16األعددرار، مددا ر علدد  ال ناتددر احملتم ددة الدديت ميكددن تبسدديطها أو تنجي هددا حدد  عددام 
أجه ةصي  أ و قدر ممكدن مدن الوقدت ل م اوضدا  ر مدؤار بداريس. وسدراعي األماندة ت د  

__________ 

 .٢٠-/م أ1من املقرر  13ال قرد  (11) 
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املدددؤقتني ر تدددي تهما النهائيدددة، بالت ددداق مدددع الدددرئيس، وتتيريهمدددا  اآلراء وتيدددع جددددويل األعمدددال
مدن  11ب  ا  األمم املتريدد الرزية قبه افتتاد الددورتني بسدتة أسدابيع ع دن األقده، وفقداا ل مدااد 

 مارو  النظام الدام ي امل مول به.

 فترات انعقا  الدورات المقبلة -ثالثاا  

معندددي بمنهددداا  يربدددان للعمدددل المعدددز   فدددي  ورات الفريدددل العامدددل المخ ددد  ال -ألف 
 2015الن ف الثاني من عام 

ات ق فريق منهاج ايربان، ر اجلزء الثامن من اورته الثانية، ع دن ضدرورد عقدد اورتدني ر  -٢4
باإلضدددافة إىل اوراتدددده الددديت سددددت قد بدددالتزامن مددددع الددددورد الثانيددددة  ٢٠1٥النصدددف الثدددداين مدددن عددددام 
تني والدورد ا ااية وال ادرين ملدؤار األعدرار والددورد ا اايدة عادرد ملدؤار واألرب ني ل هي تني ال رعي

وع دددا ال ريدددق إىل األماندددة أن تتخدددذ الرتيبدددا  الال مدددة لتنظددديم  .(1٢)األعرار/اجتمدددا  األعدددرار
 : (13)اورتني إضافيتني ر بون، أملانيا، ر ال رد من

 ؛٢٠1٥ول/سبتمو أي  4آب/أغسطس إىل يوم اجلم ة  31يوم الثنني  )أ( 

 .٢٠1٥تارين األول/أ توبر  ٢3إىل يوم اجلم ة  19يوم الثنني  )ب( 

فترات انعقا  الدورات المقبلة لموتمر األطراي وموتمر األطراي العامل بوصدفه  -باء 
 اجتماع األطراي في بروتوكول كيوتو

األعدرار والددورد الثانيدة أةار مؤار األعرار إىل أن رئيس الدورد الثانية وال ارين ملدؤار  -٢٥
عارد ملؤار األعرار/اجتما  األعرار سيكون من جمموعة الدول األفريقية، عمالا مبددأ التنداوب 
بددني اجملموعددا  اإلق يميددة. وأحددان مددؤار األعددرار ع مدداا ب ددرض حكومددة امل ددرب استيددافة هدداتني 

 . (14)٢٠16و تارين الثاين/نوفم 18إىل يوم اجلم ة  7الدورتني من يوم الثنني 

وعمددالا مبدددأ التندداوب بددني اجملموعددا  اإلق يميددة، سدديكون رئدديس الدددورد الثالثددة وال اددرين  -٢6
ملدددؤار األعدددرار والددددورد الثالثدددة عادددرد ملدددؤار األعرار/اجتمدددا  األعدددرار مدددن جمموعدددة اول آسددديا 

ي  ا داائ ع ددن واحملدي  ا داائ. ور هدذا السددياق، قدد تدوا ا ي ددة ال رعيدة تادجيع اول آسدديا واحملد
أن تقدم، حب ول اورهتدا الثانيدة واألرب دني، عرضداا بادنن الب دد الدذي سيستيديف ت كمدا الددورتني؛ 

 وحُيال هذا ال رض إىل مؤار األعرار ل نظر فيه ر اورته ا ااية وال ارين.

__________ 

 أعاله. ٥انظر ا اةية  (1٢) 

 ست زم توفف التمويه.لحظت األمانة أن عقد الدورتني اإلضافيتني   يهما ي (13) 

 .٢٠-/م أ٢4من املقرر  1ال قرد  (14) 
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ر وتُدددددعن ا ي ددددة ال رعيددددة إىل النظددددر ر مسددددنلة استيددددافة الدددددورد الثانيددددة وال اددددرين ملددددؤا -٢7
األعرار والدورد الثانية عارد ملدؤار األعرار/اجتمدا  األعدرار، و دذل  الددورد الثالثدة وال ادرين 
ملدددؤار األعدددرار والددددورد الثالثدددة عادددرد ملدددؤار األعرار/اجتمدددا  األعدددرار، مدددع مراعددداد امل  ومدددا  

ر باددنن هددذه املقدمددة ر الدددورد مددن الب دددان امليددي ة احملتم ددة واألمانددة، ادددر اقددراد ماددرو  مقددر 
 املسنلة لكي ينظر فيه مؤار األعرار وي تمده ر اورته ا ااية وال ارين.

 الجدول الزمني الجتماعات هيئات االتفاقية -جيم 

سُتدعن ا ي ة ال رعية ر اورهتا الثانية واألرب ني إىل اقراد التواريخ التالية ل قدد الددورا   -٢8
 :٢٠٢٠ر عام 

 حزيران/يونيه؛ 11إىل اخلميس  1وىل: من الثنني فرد الدورا  األ )أ( 

تاددددددرين  ٢٠إىل اجلم ددددددة  9ال ددددددرد الثانيددددددة لن قدددددداا الدددددددورا : مددددددن الثنددددددني  )ب( 
 الثاين/نوفمو.

وقد توا ا ي ة ال رعية النظر ر التواريخ املقرحة ل را  ان قداا الددورا  املدذ ورد وتقدد   -٢9
الددددورا  املقب دددة، اددددر تقدددد  توتدددية بادددنهنا إىل مدددؤار إرةدددااا  بادددنن مواعيدددد فدددرا  ان قددداا 

 األعرار لينظر فيها وي تمدها ر اورته ا ااية وال ارين.

 تنظيم العملية الحكومية الدولية -رابعاا  

تتيح ا ي ة ال رعية بصورد اورية لألعرار فرتة ملناقادة تنظديم ال م يدة ا كوميدة الدوليدة  -3٠
. ونظددر  ا ي ددة ال رعيددة ل تن يددذ ر اورتيهددا األرب ددني (1٥)سددائه عا  الصدد ةوتبدداال اآلراء باددنن امل

 وا ااية واألرب ني ر مسائه من قبيه ما ي ي:

تددددددددواتر وتنظدددددددديم الدددددددددورا  )مددددددددا ر علدددددددد  اورا  مددددددددؤار األعددددددددرار ومددددددددؤار  )أ( 
 ؛ (16)األعرار/اجتما  األعرار اليت تُ قد  ه سنتني(

تناوب الب دان امليي ة ومقر األمانة ع دن تنظديم اورا  مدؤار األعدرار ومدؤار  )ب( 
 ؛ (17)األعرار/اجتما  األعرار

 . (18)ترتيبا  األجزاء الرفي ة املستوى، ما ر عل  ماار ة الو راء )ج( 

__________ 

  .FCCC/SBI/2014/8)أ( من الوثيقة ٢16ال قرد  (1٥) 
 .FCCC/SBI/2014/21من الوثيقة  1٢8و 1٢٥وال قرتان  FCCC/SBI/2014/11من الوثيقة  6٢1ال قرد  (16) 

 .FCCC/SBI/2014/21)ب( من الوثيقة 1٢8و 1٢6وال قرتان  FCCC/SBI/2014/11من الوثيقة  16-13ال قرا   (17) 

 .FCCC/SBI/2014/21من الوثيقة  1٢7و 1٢٥وال قرتان  FCCC/SBI/2014/11من الوثيقة  ٢1-17ال قرا   (18) 
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. (19)واسددددتند  املناقاددددا  إىل وثددددائق أعدددددهتا األمانددددة تقدددددم م  ومددددا  أساسددددية م يدددددد -31
  ا ي دددة ال رعيدددة اسدددتنتاجا  بادددنن هدددذه املسدددائه ينب دددي أن ُتؤمدددذ ب دددني العتبدددار عندددد واعتمدددد

 . (٢٠)موات ة النظر فيها

ور الدددددورد ا اايددددة واألرب ددددني ل هي ددددة ال رعيددددة، عُ ددددا إىل األمانددددة أن تددددوفر مزيددددداا مددددن  -3٢
ر املرتبددددة ر أعدددداله، مددددا ر علدددد  توضدددديح ل ثددددا 3٠امل  ومددددا  عددددن املواضدددديع الددددواراد ر ال قددددرد 
أانددداه باسددتخدام القددددرا  املتاحددة لنظدددام  44-33امليزانيددة. وتُقدددد م ت دد  امل  ومدددا  ر ال قددرا  

 احملاسبة ا ايل لألمانة.

 تواتر وتنظيم الدورات -ألف 

حددد  تار ددده، ر دددز  املناقادددا  ع دددن مدددا إعا  اندددت عم يدددة الت اقيدددة اإلعاريدددة سدددتكون،  -33
أو ر وقت لحدق، تطدور  إىل حدد قدد تصدبح فيده الددورا   ٢٠٢٠أو عام  ٢٠16حب ول عام 

السدنوية ملدؤار األعدرار ومدؤار األعرار/اجتمدا  األعددرار غدف ضدرورية. وإن حتدول تر يدز ال م يددة 
ا كومية الدولية املت  قة بت ف املندا  بادكه متزايدد تدو مسدائه تن يدذ الت اقدا  واملقدررا ، فقدد 

عقد مزيدد مدن اورا  ا ي دا  ال رعيدة واجتماعدا  ا ي دا  املنادند يكون حتقيق عل  من مالل 
أفيه من حتقيقه من مالل عقد اورا  مؤار األعرار ومؤار األعرار/اجتما  األعرار. وقدد 
ارتن  ب ض األعرار أن النتدائج الرئيسدية املت داوض ع يهدا أو الواجهدة السياسدية الرفي دة املسدتوى 

 امدددة قدددد تكدددون مط وبدددة ر أحيدددان أقددده، ومدددن مث فكدددر  فيمدددا إعا  أو مناسدددبا  تدددنع القدددرارا  ا
 انددت ا اجددة سددتدعو إىل عقددد اورا  مددؤار األعددرار ومددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار  دده 

 عام ر املستقبه.

ور هددددذا السددددياق، ميكدددددن أن تاددددمه فدددددرا  الدددددورا  املقب ددددة ملدددددؤار األعددددرار ومدددددؤار  -34
 ي تني ال رعيتني ميارا  من قبيه ما ي ي:األعرار/اجتما  األعرار وا 

اورا  سددنوية ملددؤار األعددرار ومددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار تتندداوب فيهددا  )أ( 
اورا   بددفد ي  ددا ع يهددا الطددابع السياسددي واورا  تدد فد أ ثددر تر يددزاا ع ددن التن يددذ. وميكددن أن 

اجتمددددا  األعددددرار عناتددددر ياددددمه تصددددميم الدددددورا  الصدددد فد ملددددؤار األعددددرار ومددددؤار األعرار/
 ٥ ٠٠٠حمدددددواد ت كددددس أسدددد وباا ومسددددتوى التددددزام  ت  ددددني وحتددددد مددددن املاددددار ة )مددددثالا أقدددده مددددن 

ماارع(. فدورا  مؤار األعرار ومؤار األعرار/اجتما  األعرار الصد فد قدد ل تقتيدي مدثالا 
ت ددف ل ت امدده مددع اجتماعددا  ا ي تددني ال ددرعيتني أو ماددار ة الددو راء وميكددن أن تسددت يد مددن هنددج  

 األناطة املوا ية؛

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/21و FCCC/SBI/2014/11و FCCC/SBI/2014/8الوثائق  (19) 

 .FCCC/SBI/2014/21من الوثيقة  13٢-1٢٢ال قرا   (٢٠) 
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اورا  ملؤار األعرار ومؤار األعرار/اجتما  األعرار تُ قد  ه سدنتني  مدا  )ب( 
 : (٢1)هو ا ال ر ب ض ال م يا  ا كومية الدولية األمرى، باإلضافة إىل

 أي ول/سددددبتمو وآعار/ - اورتددددني ل هي تددددني ال ددددرعيتني، مددددثالا ر آب/أغسددددطس '1'
أبريه مدددن السدددنة التاليدددة. ول تُ قدددد اورا  ا ي تدددني ال دددرعيتني نيسدددان/ - مدددارل

 بالقران مع اورا  مؤار األعرار ومؤار األعرار/اجتما  األعرار؛

أي ول/سدددددبتمو  - ثددددالث اورا  ل هي تدددددني ال دددددرعيتني، مددددثالا ر آب/أغسدددددطس '٢'
نيسدددان/أبريه مدددن السدددنة التاليدددة، و دددذل  بدددالقران مدددع اورا   - وآعار/مدددارل

 - ؤار األعددرار ومددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار ور تاددرين الثدداين/نوفمومدد
 ددددددددانون األول/ايسددددددددمو عندددددددددما ل تُ قاددددددددد اورا  مددددددددؤار األعددددددددرار ومددددددددؤار 

 األعرار/اجتما  األعرار.

وتكتسي آثار اخليارا  املخت  ة ر امليزانية أمهية بال دة لألعدرار والب ددان امليدي ة. ومدن  -3٥
اورا  تدد فد ملدؤار األعددرار ومدؤار األعرار/اجتمددا  األعدرار أن يزيددد أييدداا  ةدنن ميددار عقدد

ال ر  املتاحة أمام املزيد من األعرار لستيافة هذه الدورا  وتويل منصا الرئيس، ول سديما 
 األعرار اليت ليست ر وضع يسمح  ا باستيافة مؤار واسع النطاق.

ومؤار األعرار/اجتما  األعرار اليت ُت قد  ه ور سيناريو اورا  مؤار األعرار  -36
سددنتني )مددع عقددد ثددالث اورا  ل هي تددني ال ددرعيتني فيمددا بددني الدددورا (، سددتكون األعددرار 
حباجددددة إىل ت طيددددة تكدددداليف إحدددددى اورا  ا ي تددددني ال ددددرعيتني الدددديت يتريم هددددا ب ددددد ميدددديف 

ماليدددني يدددورو  ددده  4اهز ا دددايل؛ وسدددي ي علددد   يدددااد ر امليزانيدددة األساسدددية تنددد النمدددوعج ر
 سنتني. فرد

وميكدددن تدددومي ب دددض الوفدددورا  ر اويددده املادددار ة ألن عددددا املنددددوبني الدددذين يت قدددون  -37
اعماا مالياا  يدور اورد مدن اورا  هي دة فرعيدة أقده ممدن يت قدون مدنهم اعمداا  يدور اورد مدن 

ر التدنثف ع دن تكداليف اورا  مؤار األعدرار ومدؤار األعرار/اجتمدا  األعدرار. وميكدن اعتبدا
موظ ي األمانة من ددماا ألن أي اف داض ر حجدم ال مده بسدبا اف داض الددعم ر ج سدا  
امل اوضدددا  الال مدددة سدددُي و ض بت زيدددز الط دددا ع دددن املددددمال  التقنيدددة الناةددد ة ر عم يدددة أ ثدددر 

ا والتريقدق توجهاا تو التن يذ )مثالا قيال إجراءا  التخ يف والتكيدف والتمويده واإلبدالف عنهد
منها(. وقد يتصدور الدب ض أييداا أن حدة حاجدة إىل اجتماعدا  إضدافية ل هي دا  املنادند لددعم 

 جدول أعمال التن يذ.

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/11من الوثيقة  1٠ظر ال قرد ان (٢1) 
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 ألمانيا -تناوب أماكن االنعقا : البلد المضيف  -باء 

مددن ماددرو  النظددام الدددام ي امل مددول بدده ع ددن أن اورا  مددؤار األعددرار  3تددن  املددااد  -38
وحدد  تار دده، ُعِقددد  اورتددان مددن  .(٢٢)ر مقددر األمانددة مددا مل يُقددر ر مددالر علدد  تُددنظ مأن مددا 

اورا  مددؤار األعددرار ر بدددون ب ددد عددددم ت قددي أي عدددروض لستيددافة الددددورد: الدددورد اخلامسدددة 
(. واقدُرِد أن ٢٠٠1( واجلزء الثاين من الددورد السااسدة ملدؤار األعدرار )1999ملؤار األعرار )
مدن  1عرار أن تنداوب اوراتده الب ددان امليدي ة ومقدر األماندة )بدون(. وتدن  ال قدرد يقرر مؤار األ

مدددن مادددرو  النظدددام الددددام ي امل مدددول بددده، ر هدددذا السدددياق، ع دددن تنددداوب اجملموعدددا   ٢٢ املدددااد
اإلق يمية اخلمس ع ن منصا رئديس مدؤار األعدرار ومدؤار األعرار/اجتمدا  األعدرار. وهكدذا 

ورا  ر بددددون مددددن فدددر  ةدددد ه املزيددددد مددددن األعددددرار ملنصددددا الددددرئيس، ميكدددن أن يزيددددد عقددددد الددددد
سددديما األعدددرار الددديت ليسدددت ر وضدددع يسدددمح  دددا باستيدددافة مدددؤار. وستواتددده  ددده جمموعدددة  ول

 إق يمية تقد  ترةيرياهتا ملنصا الرئيس وفقاا لقاعدد التناوب بني اجملموعا .

 دددام، ول سدديما فيمدددا يت  دددق مدددا إعا  وسددتكون حدددة حاجدددة إىل مبددداائ توجيهيددة بادددنن الدددنهج ال -39
 انددت الدددورا  ر بددون سددُت تو ثابتددة وغددف قاب ددة ل ت يددف ر حالددة ت قددي عددروض لستيددافة اورد مددن 
الدددورا . وقددد تدددوا األعددرار أن تيددع ر اعتبارهدددا أن بددون سددتظه املوقدددع الفراضددي إعا مل تُقدددد م أي 

هددذا الصدددا جدددول  مددي مدتدده عاددر سددنوا  عددروض لستيددافة اورد مددن الدددورا . وقددد يسدداعد ر 
 يقدم مطة لتريديد اإلعار الزمي لستيافة  ه جمموعة إق يمية لدورد ر ب د مييف واورد ر بون.

ومن التريديا  الرئيسية املرتبطة اذا النهج آثاره املرتبة ر امليزانية. ف دي الوقدت ا دايل،  -4٠
ه التكاليف التنظيمية وال وجستية لددورا  مدؤار األعدرار ل تامه امليزانية األساسية لألمانة اوي

ومؤار األعرار/اجتمدا  األعدرار. وألغدراض امليزانيدة، غطدت حكومدة الطدرر املستيديف، حد  
تار دددده، هددددذه التكدددداليف  ام ددددة ر ا ددددال  الدددديت مل تُ قددددد فيهددددا اورا  مددددؤار األعددددرار ومددددؤار 

ول ميكدددن لألماندددة أن تتط دددع ع دددن األرقدددام الرزيدددة األعرار/اجتمدددا  األعدددرار ر مقدددر األماندددة. 
لتكاليف استيافة مؤار من مؤارا  األعرار. ولكدن م  ومدا  غدف رزيدة تادف إىل أن ن قدا  

م يدددددددون اولر ر اورا  مدددددددؤار األعدددددددرار ومدددددددؤار  1٥٠و 3٥الب دددددددد امليددددددديف تراوحدددددددت بدددددددني 
 7٠ا النطدداق  يددااد نسددبتها حددوايل األعرار/اجتمددا  األعددرار األمددفد. وسددي ي أاه رقددم ر هددذ

ر املائة ر امليزانية األساسية لألمانة ل درد سدنتني. وبددلا مدن علد ، ميكدن اسدتقراء تكداليف اورد 
هي ة فرعية ل ريصدول ع دن تقددير إرةدااي لتك  دة اورد بسديطة غدف و اريدة ملدؤار األعدرار ومدؤار 

حجم، وبالتدايل تكداليف، أع دن مدرتني إىل  األعرار/اجتما  األعرار م قواد ر بون. وبافراض
 م يون يورو. 8و 6أربع مرا  من تك  ة اورد هي ة فرعية، ستدعو ا اجة إىل اويه يراود بني 

وسدديبدو أن متط بددا  الصددندوق السددت ماين ل ماددار ة ر عم يددة الت اقيددة اإلعاريددة لددن  -41
 تتنثر  ثفاا.

__________ 

 (٢٢) FCCC/CP/1996/2. 
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ألعدرار ومدؤار األعرار/اجتمدا  األعدرار ر بدون، وعند النظر ر عقدد اورا  مدؤار ا -4٢
سيكون من اليروري مراعاد حجم هذه الدورا . وميكن أن يُ تو ا دد مدن ا جدم تددبفاا لتدوفف 
التكداليف متسدقاا مددع سديناريو اورا  مددؤار األعدرار ومدؤار األعرار/اجتمددا  األعدرار امل قددواد 

نثر ا جددم وم ددة أمددور منهددا عدددا ا ي ددا  اجملتم ددة، ر بددون الدديت تر ددز ع ددن مسددائه التن يددذ. ويتدد
وجداول األعمال واملقررا  املتوق ة، ومدا إعا  دان مدن املتدومن تنظديم جدزء رفيدع املسدتوى وإةدراع 

 و راء، وعدا األناطة املوا ية.

مكدان ان قداا الدددورا   -ومدن املسدائه عا  الصد ة قددرد مر دز املدؤارا  ال داملي ر بدون  -43
فباستطاعة مر ز املؤارا  املوس ع، الذي ُتمِّم أساساا مع أمذ اورا  ا ي تدني ال درعيتني  ر بون.

ماددارع. ولكندده، رهندداا حبجددم الدددورا  وةددك ها، قددد  4 ٠٠٠ر العتبددار، أن يسددتوعا حددوايل 
يتسدددددع، عندددددد القتيددددداء، لسدددددتي اب اورا  تددددد فد ملدددددؤار األعدددددرار ومدددددؤار األعرار/اجتمدددددا  

 فة هيا ه مؤقتة.األعرار بإضا

ع دن اإلعدار القدانوين ل قدد اورا  مدؤار األعدرار  (٢3)وين  ات داق املقدر ا دايل لألماندة -44
ومؤار األعرار/اجتما  األعرار وا ي تني ال رعيتني ر مقر األمانة. لذل ، ل تدعو ا اجة إىل 

يددددع الرتيبددددا  أي ت ددددديه أو إعددددار قددددانوين إضددددار. وسدددديكون ع ددددن األمانددددة أن تيددددمن اةدددداع مج
 ال وجستية، مع مراعاد حجم الدورا .

   الو راء ومشاركة المستوى الرفيع الجزء -جيم 

أثار  مناقاا  ُأجرِيت حد  اآلن مسدنلة اآلثدار املرتبدة ر املدوارا ع دن املادار ة الرفي دة  -4٥
ددزد، ل سدديما مدددالل  املسددتوى، واقرحددت أن مددن اليدددروري النظددر ر ماددار ة الددو راء مادددار ة مر  

الدورا  اليت يُتوقع فيهدا ا اجدة إىل قيدااد سياسدية. وقدد تدوا األعدرار أن تواتده النظدر ر سدبه 
 . (٢4)بدي ة إلةراع الو راء أثناء جزء رفيع املستوى، ما فيها ت   املقدمة سابقاا ل مناقاة

ا  مدددؤار أعددداله بادددنن موضدددو  عقدددد اور  44-33وب دددد املناقادددة الدددواراد ر ال قدددرا   -46
األعرار ومؤار األعرار/اجتما  األعرار مرد  ه سنتني، وبانن تنداوب الب ددان امليدي ة ومقدر 
األماندة ع ددن تنظدديم اورا  مدؤار األعددرار ومددؤار األعرار/اجتمددا  األعدرار، قددد تددوا األعددرار 

  مددؤار النظدر فيمددا إعا  انددت املاددار ة الرفي ددة املسدتوى ضددرورية إعا اف ددض حجددم اورد مددن اورا
 األعرار ومؤار األعرار/اجتما  األعرار أو ر ز  هذه الدورد ع ن مسائه تتصه بالتن يذ.

__________ 

 (٢3) <http://unfccc.int/resource/docs/cop2/misc01.pdf>. 

 .FCCC/SBI/2014/11من الوثيقة  ٢1-17ال قرا   (٢4) 
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 تعديل توقيت انتخاب الرئيس - ال 

ع بت ا ي ة ال رعية ل تن يذ ر اورهتا ا ااية واألرب ني مزيداا من امل  وما  والتري يال   -47
لددرئيس، مددا ر علدد  تندداوب الرئاسددا ، عندددما باددنن اخليددارا  املتاحددة لت ددديه توقيددت انتخدداب ا

 . (٢٥)تكون الدورا  تُنظ م بالتناوب بني ب د مييف ومقر األمانة، ل نظر فيها أثناء هذه الدورد

وتددددددرا إجددددددراءا  انتخدددددداب الددددددرئيس وسددددددائر أعيدددددداء مكتددددددا مددددددؤار األعددددددرار ومددددددؤار  -48
 ي امل مددول بدده. وإعا رغبددت مددن ماددرو  النظددام الدددام ٢٢األعرار/اجتمددا  األعددرار ر املددااد 

األعدددرار ر ت دددديه توقيددددت النتخابدددا ، ينب ددددي استصددددار مقددددرر مدددن مددددؤار األعدددرار لت ددددديه 
. وميكدددن أن ي ددددل هدددذا املقدددرر مج دددة أمدددور منهدددا املدددواا الددديت تدددن  ع دددن عقدددد ٢٢مادددرو  املدددااد 

اعتمدداا تدددابف  ، سدديت ني ع ددن مددؤار األعددرارالنتخابددا  عنددد إغددالق الدددورد. و مددا عُِ ددر سددابقاا 
 . (٢6)انتقالية مالل تن يذ هنج م د ل

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/21من الوثيقة  13٠ال قرد  (٢٥) 

 .FCCC/SBI/2014/12من الوثيقة  ٢1و ٢٠انظر ال قرتني  (٢6) 
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 المرفل األول

العناصددددر التددددي يمكددددن إ راجهددددا فددددي جدددددول األعمددددال الموقددددت للدددددورة   
 الحا ية والعشرين لموتمر األطراي

 افتتاد الدورد. )أ(

 املسائه التنظيمية: )ب(

 ؛ ااية وال ارينا اورته ر األعرار مؤار رئيس انتخاب '1'

 عتماا النظام الدام ي؛ا '٢'

 إقرار جدول األعمال؛ '3'

 انتخاب أعياء املكتا غف الرئيس؛ '4'

 مراقا؛ بص ة منظما  قبول '٥'

 تنظيم األعمال، ما ر عل  أعمال اور  ا ي تني ال رعيتني؛ '6'

 مواعيد وأما ن ان قاا الدورا  املقب ة؛ '7'

 .الت ويض وثائق تقرير اعتماا '8'

 ني:تقريرا ا ي تني ال رعيت )ج(

 ؛(1)والتكنولوجية ال  مية ل ماورد ال رعية ا ي ة تقرير '1'

 .  (٢)تقرير ا ي ة ال رعية ل تن يذ '٢'

 (:17-/م أ1منهاج ايربان ل  مه امل ز   )املقرر  )ا(

  ؛(3)تقرير ال ريق ال امه املخص  امل ي منهاج ايربان ل  مه امل ّز  '1'

متاميددة مت ددق ع يهددا  ددا قددود اعتمدداا بروتو ددول أو تدد  قددانوين آمددر أو وثيقددة  '٢'
 قانونية موجا الت اقية وتسري ع ن مجيع األعرار.

__________ 

سددددُتبنّي ر ةددددرود هددددذا البنددددد ال رعددددي مددددن جدددددول األعمددددال املؤقددددت ل دددددورد ا اايددددة وال اددددرين ملددددؤار األعددددرار  (1) 
التوتيا  املت  قة مااريع املقررا  والستنتاجا  الناة ة عن عمه ا ي ة ال رعية ل ماورد ال  ميدة والتكنولوجيدة 

  اورته ا ااية وال ارين.لينظر فيها مؤار األعرار ر ٢٠1٥ر عام 

سددددُتبنّي ر ةددددرود هددددذا البنددددد ال رعددددي مددددن جدددددول األعمددددال املؤقددددت ل دددددورد ا اايددددة وال اددددرين ملددددؤار األعددددرار  (٢) 
لينظدر  ٢٠1٥التوتيا  املت  قة مااريع املقررا  والستنتاجا  الناة ة عن عمه ا ي ة ال رعية ل تن يدذ ر عدام 

 ه ا ااية وال ارين.فيها مؤار األعرار ر اورت

سددُتبنّي ر ةددرود هددذا البنددد مددن جدددول األعمددال املؤقددت ل دددورد ا اايددة وال اددرين ملددؤار األعددرار حالددة ال مدده  (3) 
 الذي ييط ع به ال ريق ال امه املخص  امل ي منهاج ايربان ل  مه امل ز  .
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 من الت اقية. 17النظر ر املقرحا  املقدمة من األعرار موجا املااد  )هد(

النظدددر ر املقرحدددا  املقدمدددة مدددن األعدددرار إلامدددال ت دددديال  ع دددن الت اقيدددة موجدددا  )و(
 :1٥املااد 

 مدددددن 4 املدددددااد مدددددن( و)٢ ال قدددددرد لت دددددديه الروسدددددي االحتدددددا مدددددن مقددددددم مقدددددرد '1'
 الت اقية؛

مددن  18و 7مقددرد مقدددم مددن بددابوا غينيددا اجلديدددد واملكسددي  لت ددديه املددااتني  '٢'
 الت اقية.

 تقرير جلنة التكيف. ) (

 آلية وارسو الدولية امل نية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتنثفا  ت ف املنا . )د(

 جيا ونق ها وتن يذ آلية التكنولوجيا:تطوير التكنولو  )ن(

 وةدددبكة ومر دددز بالتكنولوجيدددا امل نيدددة التن يذيدددة ل جندددة املادددرع السدددنوي رالتقريددد '1'
 ؛املنا  تكنولوجيا

 .لية لالت اقيةاملا واآللية التكنولوجيا آلية بني الرواب  '٢'

 .٢٠1٥-٢٠13است راض ال رد  )ي(

مدن  4)أ( و)ب( مدن املدااد ٢م ال قدرتني ال درعيتني الست راض الثداين ملددى   ايدة أحكدا )ع(
 . (4)الت اقية

 املسائه املت  قة بالتمويه: )ل(

 التمويه الطويه األجه املت  ق باملنا ؛ '1'
__________ 

مت دق ع يهدا أو مقدررا " بادنن هدذه املسدنلة التوتده إىل أي اسدتنتاجا  ]…[ قد تتدذ ر األعدرار أنده "ت دذر  (4) 
(. لددذل ، أُارِجا البنددد ر جدددول األعمددال 64، ال قددرد FCCC/CP/1998/16ر الدددورد الراب ددة ملددؤار األعددرار )

مددن ماددرو  النظددام الدددام ي امل مددول بدده.  16)ج( و1٠املؤقددت ل دددورد اخلامسددة ملددؤار األعددرار وفقدداا ل مددااتني 
، FCCC/CP/1999/6رار ر اورته اخلامسة من التوتده إىل اسدتنتاج بادنن هدذه املسدنلة )يتمكن مؤار األع ومل

مددن ماددرو  النظددام الدددام ي امل مددول بدده، ر جددداول  16)ج( و1٠(، وأُارج البنددد، وفقدداا ل مددااتني 18ال قددرد 
ت كدس مقرحداا مقددماا األعمال املؤقتة ل دورا  من السااسة إىل الثانيدة عادرد ملدؤار األعدرار، ماد وعاا حباةدية 

والصدددني بادددنن ت دددديه البندددد ليصدددبح نصددده "اسدددت راض مددددى   ايدددة تن يدددذ أحكدددام ال قدددرتني  77مدددن جمموعدددة الدددد 
ااا إىل توتدية مقدمدة مدن واسدتنا الرئيس، من اقراد ع ن وبناءا من الت اقية".  4)أ( و)ب( من املااد ٢ال رعيتني 

الراب ة عارد ملؤار األعدرار إحالدة النظدر ر هدذا البندد إىل الددورد السااسدة  ا ي ة ال رعية ل تن يذ، تقّرر ر الدورد
 ر األعدرار مؤار أرجن الرئيس، من اقراد ع ن وبناءا  (.1٠، ال قرد FCCC/CP/2008/7عارد ملؤار األعرار )

ادرو  النظدام الددام ي مدن م 13لنظر ر هذا البند إىل اورته الساب ة عارد عمدالا باملدااد ا عارد السااسة اورته
امل مددول بدده. وظدده هددذا البنددد م  قدداا ر الدددورا  السدداب ة عاددرد والثامنددة عاددرد والتاسدد ة عاددرد وال اددرين ملددؤار 

مدن مادرو  النظدام الددام ي  16األعرار. وسينظر فيه مدؤار األعدرار ر اورتده ا اايدة وال ادرين وفقداا ل مدااد 
 امل مول به.
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 تقرير ال جنة الدائمة امل نية بالتمويه؛ '٢'

تقريدددددر الصدددددندوق األميدددددر ل مندددددا  املقددددددم إىل مدددددؤار األعدددددرار واإلرةدددددااا   '3'
 مير ل منا ؛املوجهة إىل الصندوق األ

تقريدددر مرفدددق البي دددة ال امليدددة املقددددم إىل مدددؤار األعدددرار واإلرةدددااا  املوجهدددة إىل  '4'
 مرفق البي ة ال املية؛

 البالغا  املقدمة من األعرار املدرجة ر املرفق األول لالت اقية واست راُض هذه البالغا . )م(

 ول لالت اقية.البالغا  املقدمة من األعرار غف املدرجة ر املرفق األ )ن(

 بناء القدرا  موجا الت اقية. )ل(

 :الت اقية من 4 املااد من 9و 8 ال قرتني تن يذ ) (

بة والسدددددددتجا التكيدددددددف تددددددددابف بادددددددنن آيدددددددرل بدددددددوينس عمددددددده برندددددددامج ذتن يددددددد '1'
 (؛1٠-أ /م1 )املقرر

 .منواا  الب دان بنقه املت  قة املسائه '٢'

 .القيايا اجلنسانية وت ف املنا  )ر(

 مسائه أمرى أحالتها ا ي تان ال رعيتان إىل مؤار األعرار. ) (

 املسائه اإلاارية واملالية واملؤسسية: )ق(

 ؛٢٠14تقرير مراج ة ا سابا  والبيانا  املالية ل ام  '1'

 ؛٢٠1٥-٢٠14أااء امليزانية ل رد السنتني  '٢'

 ؛٢٠17-٢٠16امليزانية الوناجمية ل رد السنتني  '3'

 ر سياق عم ية الت اقية اإلعارية.اةاع القرارا   '4'

 اجلزء الرفيع املستوى: )ر(

 ؛بيانا  األعرار '1'

 بيانا  املنظما  املاار ة بص ة مراقا. '٢'

 .أمرى مسائه )ش(

 امتتام الدورد: ) (

 ؛وال ارين ا ااية اورته عن األعرار مؤار تقرير ااعتما '1'

 إغالق الدورد. '٢'



FCCC/SBI/2015/2 

19 GE.15-06907 

   الثاني المرفل

لتي يمكن إ راجها في جدول األعمال الموقدت للددورة العاةدرة العناصر ا  
 لموتمر األطراي العامل بوصفه اجتماع األطراي في بروتوكول كيوتو

 افتتاد الدورد. )أ(

 املسائه التنظيمية: )ب(

 إقرار جدول األعمال؛ '1'

 انتخاب أعياء حي ون حمه أعياء من املكتا؛ '٢'

 ا ي تني ال رعيتني؛ تنظيم األعمال، ما ر عل  أعمال اور  '3'

 اعتماا تقرير وثائق الت ويض؛ '4'

 .حالة التصديق ع ن ت ديه الدوحة لووتو ول  يوتو '٥'

 تقريرا ا ي تني ال رعيتني: )ج(

 ؛(1)والتكنولوجية ال  مية ل ماورد ال رعية ا ي ة تقرير '1'

 .  (٢)تقرير ا ي ة ال رعية ل تن يذ '٢'

 ي ة.املسائه املتص ة بآلية التنمية النظ )ا(

 املسائه املتص ة بالتن يذ املارع. )هد(

 تقرير جلنة المتثال. )و(

 .التكيف تندوق جم س تقرير ) (

التقرير املت  ق باجتما  املائدد املستديرد الدو اري الرفيدع املسدتوى بادنن  يدااد الطمدود ر  )د(
 اللتزاما  موجا بروتو ول  يوتو.

__________ 

ذا البند ال رعي من جدول األعمال املؤقت ل دورد ا ااية عارد ملدؤار األعدرار ال امده بوتد ه تُبنّي ر ةرود ه (1) 
اجتمددا  األعددرار ر بروتو ددول  يوتددو )مددؤار األعرار/اجتمددا  األعددرار( التوتدديا  املت  قددة مادداريع املقددررا  

لينظددر فيهددا مددؤار  ٢٠1٥ة ر عددام والسدتنتاجا  الناةدد ة عددن عمدده ا ي دة ال رعيددة ل ماددورد ال  ميددة والتكنولوجيد
 األعرار/اجتما  األعرار ر اورته ا ااية عارد.

تُبدددنّي ر ةدددرود هدددذا البندددد ال رعدددي مدددن جددددول األعمدددال املؤقدددت ل ددددورد ا اايدددة عادددرد ملدددؤار األعرار/اجتمدددا   (٢) 
ال رعيددددة ل تن يددددذ ر  األعددددرار التوتدددديا  املت  قددددة مادددداريع املقددددررا  والسددددتنتاجا  الناةدددد ة عددددن عمدددده ا ي ددددة

 لينظر فيها مؤار األعرار/اجتما  األعرار ر اورته ا ااية عارد. ٢٠1٥ عام
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 : (3)املدرجة ر املرفق األول لالت اقية واست راُض هذه البالغا  البالغا  املقدمة من األعرار )ن(

 البالغا  الوعنية؛ '1'

تقريددددر التجميددددع واحملاسددددبة السددددنوي املت  ددددق بدددداألعرار املدرجددددة ر املرفددددق بدددداء  '٢'
 موجا بروتو ول  يوتو.

حدة مكدرراا ثانيداا( مدن ت دديه الدو  7، ال قدرد 3توضيح الدن  الدوارا ر ال در   اي )املدااد  )ي(
لووتو دددول  يوتدددو، ل سددديما امل  ومدددا  الددديت ستسدددتخدم لتريديدددد "متوسددد  النب اثدددا  

 السنوية ل سنوا  الثالث األوىل من فرد اللتزام السابقة".

 بناء القدرا  موجا بروتو ول  يوتو. )ع(

 :ي ي ما املتص ة املسائه )ل(

 ؛من بروتو ول  يوتو ٢من املااد  3ال قرد  '1'

 .من بروتو ول  يوتو 3من املااد  14ال قرد  '٢'

مسدددائه أمدددرى أحالتهدددا ا ي تدددان ال رعيتدددان إىل مدددؤار األعدددرار ال امددده بوتددد ه اجتمدددا   )م(
 األعرار ر بروتو ول  يوتو.

 املسائه اإلاارية واملالية واملؤسسية: )ن(

 ؛٢٠14تقرير مراج ة ا سابا  والبيانا  املالية ل ام  '1'

 ؛٢٠1٥-٢٠14تني أااء امليزانية ل رد السن '٢'

 .٢٠17-٢٠16امليزانية الوناجمية ل رد السنتني  '3'

 اجلزء الرفيع املستوى: )ل(

 ؛بيانا  األعرار '1'

 بيانا  املنظما  املاار ة بص ة مراقا. '٢'

 .أمرى مسائه ) (

 امتتام الدورد: )ر(

اعتمددداا تقريدددر مدددؤار األعدددرار ال امددده بوتددد ه اجتمدددا  األعدددرار ر بروتو دددول   '1'
 ؛اورته ا ااية عارد يوتو عن 

 إغالق الدورد. '٢'

    
__________ 

 من بروتو ول  يوتو. 1من املااد  7يرا ت ريف مصط ح "عرر مدرج ر املرفق األول" ر ال قرد  (3) 


