
 

(A)   GE.10-60857    205010    200510 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية والثالثون

 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - مايو/ أيار٣١بون، 
 من جدول األعمال املؤقت)  د- أ (١٦البند 

 ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية
  الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

  الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  فترات الدورات املقبلة

 تنظيم العملية احلكومية الدولية

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية    

  *مذكرة من األمني التنفيذي    

  موجز    
  :مواضيع رئيسيةة ثالثثيقة تتناول هذه الو

الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملـؤمتر األطـراف       )أ(
اجتمـاع  /مؤمتر األطراف (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

 ترد معلومات عن الدورتني، مبا يف ذلك الـسيناريو التنظيمـي            ):األطراف
  يف جدويل األعمال املؤقتني؛ ميكن إدراجها  اليتعناصرالو

  
__________ 

أبريـل  / نيسان ١١ و ٨قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها ملراعاة نتائج اجتماع املكتب املعقود يومي               *  
امات اإلضافية لألطراف    الدورة احلادية عشرة للفريق العامل املخصص املعين بااللتز         نتائج ، وكذلك ٢٠١٠

املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والدورة التاسعة للفريق العامل املخصص املعين بالعمـل               
  .٢٠١٠أبريل / نيسان١١-٩التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية املعقودتني يف الفترة 
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لدورات اإلضافية  عقد ل ترد معلومات عن ترتيبات     : فترات الدورات املقبلة    )ب(
 يةالتحضرياألعمال  ، وكذلك عن    ٢٠١٠قني العاملني املخصصني عام     يللفر

 /للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملـؤمتر األطـراف          
لتقدمي إرشادات بشأن مدعوة أيضاً لفرعية للتنفيذ اهليئة ا و. اجتماع األطراف 

   ؛٢٠١٥ و٢٠١٤عامي األربع العادية فترات الدورات  ديعامو
اليت هلـا   ات  ـاملنظمراك  ـتنظيم العملية احلكومية الدولية، مبا يف ذلك إش         )ج(

  .صفة مراقب
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٤  ٢  ..................اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء     

الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامـل             - ثانياً  
  ٥  ٢١-٣  ................................بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ٥  ٤-٣  .............................................................مقدمة  - ألف
  ٥  ٦-٥  .........................................األعمال التحضريية للدورتني  -  باء
افتتاح مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف   - جيم

  ٦  ٨-٧  ...................................................بروتوكول كيوتو
تنظيم أعمال مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             - دال

  ٦  ١٢-٩  .......................................األطراف يف بروتوكول كيوتو
  ٧  ١٥-١٣  ................................................اجلزء الرفيع املستوى  - هاء
  ٨  ٢١-١٦  ................. ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتنيالعناصر اليت  - واو

  ٩  ٢٩-٢٢  ......................................................فترات الدورات املقبلة  - ثالثاً  
حتديد مواعيد دورات الفريقني العاملني املخصصني يف النصف الثاين مـن             - ألف

  ٩  ٢٤-٢٢  ........................................................٢٠١٠عام 
الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع            -  باء

  ١٠  ٢٧-٢٥  .......................................اف يف بروتوكول كيوتواألطر
  ١١  ٢٩-٢٨  .................٢٠١٥ و٢٠١٤مواعيد فترات الدورات األربع عامي   - جيم

  ١١  ٣٢-٣٠  ...............................................تنظيم العملية احلكومية الدولية  - رابعاً  
  ١٢  ٣٨-٣٣  ...................املنظمات املشاركة بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدولية  - خامساً  
  املرفقات

  ١٤  .............يف جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطرافعناصر ميكن إدراجها   - األول
عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه                - الثاين 

  ١٦  .........................................................اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 مقدمة  - أوالً  

 الوالية  - ألف  

 من االتفاقية على أن تتوىل األمانة، يف مجلة أمور، املهام           ٨ من املادة    ٢تنص الفقرة     -١
وتقـدمي  ... اختاذ الترتيبات املتعلقة بدورات مؤمتر األطراف ودورات هيئاته الفرعية          : "التالية

الجتماعات احلكومية الدوليـة،    عقد ا وبغية اختاذ الترتيبات الالزمة ل    ". هايلإاخلدمات الالزمة   
 . دورية، إرشادات من األطرافتلتمس األمانة، بصورة 

 اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - باء  

 :اهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل  -٢

األطراف بشأن  اجتماع/األطراف ومؤمتر األطراف  إرشادات إىل مؤمترتقدمي  )أ(
 ذلك تنظـيم أعمـال اهليئـتني      وكتنظيم أعماهلما أثناء مؤمتر كانكون،      

 الفرعيتني والفريقني العاملني املخصصني واجلزء الرفيع املستوى؛ 

 األعمال جدويل يف إدراجها ميكن اليت العناصر بشأن األمانة إىل املشورة تقدمي  )ب(

ملـؤمتر   الـسادسة  والـدورة  األطراف ملؤمتر عشرة السادسة للدورة املؤقتني
 األطراف؛ اجتماع/األطراف

يد وأماكن عقد الدورات اإلضـافية للفريـق العامـل           مبواع اإلحاطة علماً   )ج(
فريـق  (املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة          

والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضافيــة        ) العمل التعاوين 
فريـق   ( مبوجب بروتوكول كيوتـو    لألطـراف املدرجة يف املرفق األول    

اهليئـة  الذي يـدعو    قترح  بامل، وكذلك   ٢٠١٠عام  ) االلتزامات اإلضافية 
يف خيار عقد دورة رفيعة املستوى بني الـدورتني         إىل النظر   الفرعية للتنفيذ   

الثانية والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        
والتكنولوجية والدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسادسة         

  اجتماع األطراف؛/ر األطرافملؤمت

عقد فتريتْ الـدورات العاديـة      ل  املقترحة ماكناألواعيد و املاإلحاطة علما ب    )د(
 ؛٢٠١٥ و٢٠١٤عامي 

تبادل اآلراء وتقدمي اإلرشادات بشأن التحسينات املمكن إجراؤها علـى            )ه(
اليت هلـا   املنظمات إشراك ذلك يف مبا ة احلكومية الدولية،ـم العمليـتنظي
 .مراقبفة ص
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الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة الـسادسة ملـؤمتر             - ثانياً  
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 مقدمة  - ألف  

كانكون باملكسيك،  يف املناخ  بتغري املعين املتحدة األمم عقد مؤمترُي أن حالياً املزمع من  -٣
وسيـشمل  . ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   / الثاين  تشرين ٢٩يف الفترة من    

  : مؤمتر كانكون خالل فترة الدورات اليت تستغرق أسبوعني الدورات التالية

  الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(  

  اجتماع األطراف؛/الدورة السادسة ملؤمتر األطراف  )ب(  

الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمـشورة      الدورتان الثالثة والثالثون للهيئة       )ج(
 العلمية والتكنولوجية؛

  ؛)١(الدورة اخلامسة عشرة لفريق االلتزامات اإلضافية  )د(  

  ؛)٢(الدورة الثالثة عشرة لفريق العمل التعاوين  )ه(  

رة الـدورات الـيت     ـالل فت ـخمشتركاً   رفيع املستوى    اً مؤمتر كانكون جزء   لمشكما سي 
  . نيتستغرق أسبوع

ويعود هـذا إىل    . ويتوقع أن جيذب مؤمتر كانكون مستوى عاليا من االهتمام العام           -٤
د والية فريق العمل التعاوين لتمكينه من       يدعلى مت ) ١٥-م أ /١ املقرر(مؤمتر األطراف   موافقة  
يعتمدها يف دورته السادسة عشرة كي إل مؤمتر األطراف لالنتائج تقدمي هبدف له اعمأمواصلة  

 أن يطلب إىل فريـق       على )٥-م أإ /١املقرر  (اجتماع األطراف   /موافقة مؤمتر األطراف  وإىل  
يعتمـدها مـؤمتر    كـي    ل ١-م أإ /١االلتزامات اإلضافية أن يقدم نتائج أعماله وفقاً للمقرر         

 .اجتماع األطراف يف دورته السادسة/األطراف

  للدورتنييةالتحضرياألعمال   - باء  

 املكسيك  حكومة عرض التقدير مع األطراف مؤمتر قبل، ١٥-م أ/١٣املقرر  مبوجب  -٥

 من األطراف يف الفترة اجتماع/األطراف ملؤمتر السادسة والدورة عشرة السادسة دورته استضافة
يواصـل   املقرر، هلذا ووفقاً. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩

ـ  املضيف البلد إبرام اتفاقهبدف سيك  املك حكومةاملشاورات مع التنفيذي األمني ه يف وتوقيع
__________ 

)١( FCCC/KP/AWG/2010/3 ٢١، الفقرة.  
)٢( FCCC/AWGLCA/2010/3٢٥ة ، الفقر.  
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الثانية والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة          ة  الدورأجل أقصاه موعد انعقاد     
 مزيد تاحللدورتني وسُي األعمال التحضريية حالياً وجتري. والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

 .الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذالدورة الثانية وأثناء من املعلومات 

البلد املضيف للدورتني   إىل   ٥-م أإ /١ و ١٥-م أ /١ املقرران   عهدوإضافة إىل ذلك،      -٦
 الترتيبات الالزمة من أجل     اختاذاجتماع األطراف ب  / ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    تنياملقبل

سيك منذ ذلك احلـني     وقد أجرت حكومة املك   . تيسري األعمال قصد إجناح هاتني الدورتني     
وسـُيتاح  . مشاورات غري رمسية مع األطراف من أجل تيسري إحراز تقدم يف مؤمتر كانكون            

 .مزيٌد من املعلومات أثناء الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

افتتاح مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف             - جيم  
 توبروتوكول كيو

نوفمرب، / تشرين الثاين  ٢٩ُيتوقع أن تسري ترتيبات افتتاح مؤمتر كانكون يوم االثنني،            -٧
وسيقوم رئيس الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة         . على النسق املعهود مؤخراً   

اجتماع األطراف بافتتاح الدورة الـسادسة عـشرة، وسـتتناول          /اخلامسة ملؤمتر األطراف  
لسة االفتتاحية بعض البنود التنظيمية واإلجرائية من جدول األعمال، مبـا يف            األطراف يف اجل  

 /ذلك انتخاب رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف      
وال ُينتظر اإلدالء ببيانات غري تلك املقدمـة        . اجتماع األطراف وإقرار جدول أعمال الدورة     

 . سُترفع بعد ذلك اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطرافو. باسم اجملموعات

اجتماع األطراف وسـيجري    /وسيلي ذلك افتتاح الدورة السادسة ملؤمتر األطراف        -٨
كذلك النظر يف البنود التنظيمية واإلجرائية املدرجة يف جدول أعمال الدورة، مبا يف ذلـك               

نتظر اإلدالء ببيانات غري تلك املقدمة       ال يُ  ،وهنا أيضاً . إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال    
 .اجتماع األطراف/وسُترفع بعد ذلك اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطراف. باسم اجملموعات

تنظيم أعمال مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            - دال  
 يف بروتوكول كيوتو

وعني مبدى التقدم الذي حترزه أعمال      سيتأثر تنظيم مؤمتر كانكون الذي يستمر أسب        -٩
 .اهليئات الفرعية األربع خالل الدورات اليت تسبق املؤمتر

بتقدمي تقارير إىل الدورة  التعاوين العمل وفريق اإلضافية االلتزامات هد إىل فريقُعوقد   -١٠
اجتماع األطراف، علـى    / ملؤمتر األطراف  السادسة ملؤمتر األطراف والدورة     السادسة عشرة 

نتائج ال إىل فريق العمل التعاوين مواصلة عمله هبدف تقدمي          ١٥-م أ /١ويطلب املقرر   . التوايل
واتفق فريق العمل التعـاوين، يف  . يعتمدها يف دورته السادسة عشرة    كي  إىل مؤمتر األطراف ل   
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دورته التاسعة، على أن تعقد دورته الثالثة عشرة بالتزامن مع الدورة السادسة عشر ة ملـؤمتر              
واتفق فريق العمل التعاوين أيضاً على عقد دوراتـه         . ألطراف، ما دعت الضرورة إىل ذلك     ا

 إىل فريـق    ٥-م أإ /١كما طلب املقـرر     . )٣(بالتزامن مع دورات فريق االلتزامات اإلضافية     
يعتمـدها مـؤمتر    كـي    ل ١-م أإ /١االلتزامات اإلضافية أن يقدم نتائج أعماله وفقاً للمقرر         

فق فريق االلتزامات اإلضافية، يف دورتـه       توا. ألطراف يف دورته السادسة   اجتماع ا /األطراف
تزامن مع الـدورة الـسادسة ملـؤمتر        بالعقد دورته اخلامسة عشرة     أن ت احلادية عشرة، على    

واتفق فريق االلتزامات اإلضـافية     . الضرورة إىل ذلك  ت  دعما   اجتماع األطراف /األطراف
 .)٤(دورات فريق العمل التعاوينقد دوراته بالتزامن مع عأيضاً على 

وفقاً للممارسة الراهنة، وما مل ُيقرر خالف ذلك، ُينتظر أن جتتمع اهليئة الفرعيـة              و  -١١
للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ أثناء فترة انعقاد الدورات يف كـانون             

أن تنتهي منها اهليئتـان     يتعني  اليت  غري احملسومة   وهناك بعض القضايا    . ٢٠١٠ديسمرب  /األول
اجتماع األطـراف العتمادهـا يف      /الفرعيتان وحتيالها إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
 للمقررات املعتمـدة يف الـدورات       دورتيهما السادسة عشرة والسادسة، على التوايل، وفقاً      

 . السابقة للمؤمترين

أعمال اهليئة  جز  نتويتوقع أن   . ونوميكن تصور سيناريوهات شىت لتنظيم مؤمتر كانك        -١٢
الفرعية للتنفيذ اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفريق االلتزامات اإلضافية وفريق           

 .العمل التعاوين قبل اجلزء الرفيع املستوى

 اجلزء الرفيع املستوى  -هاء   

زء الرفيع املستوى،   ن مواعيد اجل  بشأ توصيات    على تقدمي  اهليئة الفرعية للتنفيذ  دأبت    -١٣
وبالنظر إىل األمهية السياسية للدورة الـسادسة عـشرة ملـؤمتر           .  أية ترتيبات خاصة   بشأنو

اجتماع األطراف، سيكون من اهلام أن تبت اهليئة        /األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف    
 . الفرعية للتنفيذ يف املدة اليت سيستغرقها اجلزء الرفيع املستوى

ديـسمرب،  / كـانون األول   ١٠قع أن خيتتم اجلزء الرفيع املستوى يوم اجلمعة،         وُيتو  -١٤
اجتماع األطراف مـن أجـل      /جبلستني منفصلتني لكلٍ من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       

ورمبا تود األطراف تأكيد مواعيد اجلزء      . اعتماد املقررات واالستنتاجات املنبثقة من دورتيهما     
دمي أية إرشادات أخرى بشأن هذا اجلزء، مبا يف ذلـك بـشأن             الرفيع املستوى، وكذلك تق   

 . طرائق اإلدالء بالبيانات الوطنية

__________ 

)٣( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٥، الفقرة.  
)٤( FCCC/KP/AWG/2010/3 ٢١، الفقرة.  
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املؤمترات السابقة، ُيتوقع أن ُتعقد جلسات مشتركة بني مؤمتر األطراف          جريا على   و  -١٥
اجتماع األطراف أثناء انعقاد اجلزء الرفيع املستوى من أجل االسـتماع إىل           /ومؤمتر األطراف 

وسيحضر اجلزء الرفيع املستوى الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرون وسيدلون ببيانات          . ناتالبيا
وطنية، على أساس وضع قائمة متكلمني واحدة وإتاحة الفرصة لكل طرٍف، مبـا يف ذلـك                

ولـن  . األطراف يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو، لتناول الكلمة مرة واحدة فقـط            
وسيديل ببيانات كذلك ممثلـو املنظمـات       . اجللسات املشتركة أية مقررات يف هذه     عتمد  ُت

 . احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

 العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني  -واو   

 األمانة، باالتفاق   صوغ ":على أن  املطبق من مشروع النظام الداخلي      ٩تنص املادة     -١٦
وقد أعدت األمانة، بعد التـشاور مـع        . )٥(" املؤقت لكل دورة   مع الرئيس، جدول األعمال   

اجتمـاع  /رئيس الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملـؤمتر األطـراف           
األطراف ومع املكتب، العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمـال املـؤقتني للـدورة               

اجتماع األطراف، وتـرد    /ملؤمتر األطراف السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة       
 .  هلذه الوثيقةهذه العناصر يف املرفقني األول والثاين

 جداول األعمال املؤقتة للدورات     نسقوقد صيغت العناصر اليت ميكن إدراجها على          -١٧
كما تعكس هذه العناصر مسائل ناشئة عن املقررات واالستنتاجات اليت اعتمـدت            . السابقة

وإضافة إىل ذلك، فهي تتناول املسائل التنظيمية واإلجرائية، وكـذلك           .األخريةيف الدورات   
 . نياجلزء الرفيع املستوى املخصص للوزراء ورؤساء الوفود اآلخر

 من جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة عشرة ملـؤمتر          ٦وفيما يتعلق بالعنصر      -١٨
من ) ب(و) أ(٢دى كفاية أحكام الفقرة     االستعراض الثاين مل  "،  )انظر املرفق األول  (األطراف  

لدورة الرابعة ملؤمتر األطراف،     ا ، يف  تعذر ، ال بد أن األطراف تذكر أنه      " من االتفاقية  ٤املادة  
، FCCC/CP/1998/16(بشأن هـذه املـسألة      " التوصل إىل أي استنتاجات متفق عليها أو مقررات       "

اخلامـسة ملـؤمتر    للـدورة  املؤقت الاألعم جدول يف أُدرج هذا البند ولذلك،). ٦٤الفقرة 
ومل يتوصل . املطبق الداخلي النظام مشروع  من١٦ واملادة ) ج(١٠للمادة  األطراف، وفقاً

، FCCC/CP/1999/6(مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة، إىل أية نتيجة بشأن هذه املـسألة             
لسادسة مشفوعا حباشية   ، ولذلك أُدرج البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة ا         )١٨الفقرة  

:  والصني لتعديل البند حبيث أصـبح عنوانـه كـاآليت          ٧٧ل تعكس اقتراحاً قدمته جمموعة ا    
 ".  من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني الفرعيتني "

__________ 

)٥( FCCC/CP/1996/2.  
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 جـدول  ومن الدورة السادسة إىل الرابعة عشرة ملؤمتر األطـراف، أُدرج البنـد يف           -١٩
مـا فتئـت    و . والصني ٧٧ل األعمال املؤقت مشفوعا حباشية تعكس اقتراحاً قدمته جمموعة ا        

 ومـؤمتر  األطـراف  مـؤمتر ما فتئ رؤسـاء  عتمد مع إبقاء البند معلقا، وجداول األعمال ُت

 الحقا تقارير إىل مؤمتر     ونقدميمشاورات بشأن املسألة و   جيرون  األطراف   اجتماع/األطراف
 اهليئـة   ةوبناء على مقترح من الرئيس واستنادا إىل توصي       . كل دورة من دوراته   األطراف يف   

ل النظر يف هذا البنـد إىل       يالفرعية للتنفيذ، تقرر يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف تأج         
 ).١٠، الفقرة FCCC/CP/2008/7( السادسة عشرة تهدور

 الذي  ١٥-م أ /١ يف ضوء املقرر     ه املسألة هذورمبا تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف          -٢٠
 مـؤمتر   إىلالنتـائج   تقدمي  هبدف  مدَّد والية فريق العمل التعاوين لتمكينه من مواصلة عمله          

ورمبا تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضا النظر       . يعتمدها يف دورته السادسة عشرة    كي  األطراف ل 
دورته السادسة عشرة، نظره يف هذا      فيما إذا كانت ستوصي بأن يؤجل مؤمتر األطراف، يف          

 من مشروع النظـام     ١٣أو الثامنة عشرة، وذلك عمالً باملادة       عشرة   البند إىل دورته السابعة   
وميكن ملؤمتر األطراف أن يقرر حينئذ كيفيـة املـضي يف أعمالـه، رهنـا     .  املطبق الداخلي

 .يق بايلطة طريبالتطورات األخرى، مبا فيها نتائج املناقشات املتعلقة خبر

واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل تقدمي املشورة بشأن قوائم العناصر الـيت ميكـن                -٢١
إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة            

 األعمال املـؤقتني للـدورتني      ال حينئذ جدو  ستكملوسي. اجتماع األطراف /ملؤمتر األطراف 
 استنادا إىل هذه املشورة واالستنتاجات ذات الصلة اليت ستنبثق عن الدورة الثانية             ،ذكورتنيامل

  . والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

 فترات الدورات املقبلة  -ثالثاً   

د دورات الفريقني العاملني املخصصني يف النصف الثاين مـن          ـد مواعي ـحتدي  - ألف  
 ٢٠١٠عام 

اتفق فريق العمل التعاوين، يف دورته التاسعة، على أنه حيتاج، من أجل إجناز أعماله،                -٢٢
كل دورة، يف الفترة الفاصلة بني دورته العاشـرة         لإىل عقد دورتني، ملدة أسبوع على األقل        

واتفق فريق االلتزامات اإلضـافية كـذلك، يف        . )٦(والدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف    
، ملدة أسـبوع     عقد دورتني  أعماله، إىل إجناز  ه حيتاج، من أجل      عشرة، على أن   دورته احلادية 

يف الفترة الفاصلة بني دورته الثانية عشرة والدورة الـسادسة ملـؤمتر            لكل دورة،    على األقل 

__________ 

)٦(   )٦(  FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٦، الفقرة. 
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ورمبا تود اهليئة الفرعية للتنفيذ اإلحاطة علما هبذه الـدورات          . )٧(اجتماع األطراف /األطراف
 .بأية حتديثات ملواعيد وأماكن انعقادهااإلضافية، وكذلك 

واتفق فريق العمل التعاوين وفريق االلتزامات اإلضافية أيضا على احلاجة إىل إتاحـة               -٢٣
وقت كاف بني الدورتني لتمكني األطراف من التشاور واالستعداد، ولتمكني الفريقني مـن             

 دورته السادسة عشرة ومؤمتر مؤمتر األطراف يف   يعتمدهالكي  نتائج  المواصلة عملهما وتقدمي    
 . اجتماع األطراف يف دورته السادسة، على التوايل/األطراف

وأحاط فريق العمل التعاوين وفريق االلتزامات اإلضافية علما مبقترح يـدعو اهليئـة               -٢٤
الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف خيار عقد دورة رفيعة املستوى بني الدورتني الثانيـة والـثالثني                

 الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة السادسة عشرة           للهيئة
ورمبا . اجتماع األطراف لتقدمي اإلرشادات   /ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف     

 .تود اهليئة الفرعية للتنفيذ دعوة األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن هذا املقترح

ت املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع            الدورا  - باء  
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

 بأن الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة         ١٥-م أ /١٣ذكَّر املقرر     -٢٥
 / تشرين الثاين  ٢٨اجتماع األطراف ستعقدان يف جنوب أفريقيا يف الفترة من          /ملؤمتر األطراف 

ويواصل األمني التنفيذي، على حنو ما طلـب        . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩رب إىل   نوفم
 .لبلد املضيفااملقرر، املشاورات مع حكومة جنوب أفريقيا من أجل إمتام اتفاق 

 األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الـدورة الثامنـة          ١٥-م أ /١٣ودعا املقرر     -٢٦
اجتماع األطراف املقـرر عقـدمها يف       / ملؤمتر األطراف  عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة    

ومتاشياً مع مبـدأ    . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٦الفترة من   
التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، ويف ضوء املشاورات اليت أجريـت مـؤخرا بـني هـذه             

ـ          راف والـدورة الثامنـة ملـؤمتر       اجملموعات، فإن رئيس الدورة الثامنة عشرة ملـؤمتر األط
وحىت الوقت احلاضـر، تلقـت      . اجتماع األطراف سيكون من اجملموعة اآلسيوية     /األطراف

 . األمانة عرضني ذوي صلة من اجملموعة اآلسيوية

واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل مناقشة مسألة استضافة الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر              -٢٧
. اجتماع األطراف، بغية اعتماد مقرر يف كـانكون       / ملؤمتر األطراف  األطراف والدورة الثامنة  

ويف هذا السياق، رمبا تود اهليئة الفرعية للتنفيذ تشجيع اجملموعة اآلسيوية على التوافق علـى               
 . عرض واحد لتنظر فيه اهليئة ومؤمتر األطراف

__________ 

)٧( FCCC/KP/AWG/2010/3 ٢٢، الفقرة.  
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 ٢٠١٥ و٢٠١٤ يمواعيد فترات الدورات األربع عام  - جيم  

الدورات عقـد  رات  ـ، مواعيد فت  ١٤-أم  /٩األطراف، مبوجب مقرره    أقر مؤمتر     -٢٨
 .٢٠١٣-٢٠٠٩ إلدراجها يف اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفتـرة            ٢٠١٣لعام  

وستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والثالثني، إىل تقدمي توصية مبواعيد فتـرات              
 :على النحو التايل، ٢٠١٥ و٢٠١٤ يالدورات عام

يونيـه إىل   / حزيـران  ١٠من الثالثاء     :٢٠١٤فترة الدورات األوىل عام   )أ(
  يونيه/ حزيران٢١السبت 

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١١من الثالثاء     :٢٠١٤فترة الدورات الثانية عام   )ب(
  نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢إىل السبت 

يونيه إىل السبت   / حزيران ٢ من الثالثاء   :٢٠١٥فترة الدورات األوىل عام   )ج(
  يونيه/ حزيران١٣

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠من الثالثاء     :٢٠١٥فترة الدورات الثانية عام   )د(
  نوفمرب/ تشرين الثاين٢١إىل السبت 

فترات الدورات األربـع    لورمبا تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املواعيد املقترحة            -٢٩
ورمبـا  . ؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته السادسة عشرة       وتوصي م  ٢٠١٥ و ٢٠١٤ يعام

تود أيضا أن تنظر يف أية عروض الستضافة الدورات املقبلـة ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                 
اجتماع األطراف وأن تدعو األطراف املهتمة باألمر إىل التقدم بعروض يف أقـرب             /األطراف

 .وقت ممكن

 يةتنظيم العملية احلكومية الدول  - رابعاً  

يونيـه فرصـة    /تتيح الدورة اليت تعقدها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف حزيـران         عادة ما     -٣٠
لألطراف للنظر يف الكيفية اليت تسري هبا العملية احلكومية الدولية وتبادل اآلراء واختاذ قرارات              

 ويف ضـوء  .  لرؤساء اهليئات ولألمانة   إرشاداتبشأن املسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك تقدمي         
األطراف تقييم عناصر معينة من العملية احلكومية الدوليـة،         ود  جتارب اآلونة األخرية، رمبا ت    

وفيما  . بشأهنا ةاملناسباإلرشادات  والنظر يف اخليارات املتاحة إلدخال حتسينات عليها، وتقدمي         
رسات يتعلق بتطور العملية على املدى الطويل، تتعلق القضايا اليت متكن مناقشتها بطرق ومما            

ويف هذا السياق، اتفق املكتب، يف  . ك الوزارات اشرإالتفاوض، ومنها الشفافية ومشْل اجلميع و     
 . ، على أمهية حتسني طرق التفاوض٢٠١٠جلسته األوىل عام 
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 إىلوميكن لتحسني أساليب العمل، استنادا إىل مبادئ االتفاقية وبروتوكول كيوتو و            -٣١
. على الدفع باملفاوضات قـدما    أيضاً   املتحدة، أن يساعد     النماذج املوجودة يف منظومة األمم    

 لتحديد أفضل املمارسات يف منظومة األمم املتحـدة، علـى أن            ا األمانة مشروع  بدأتوقد  
 . لى اهليئة الفرعية للتنفيذعأية أساليب جيري حتديدها عرض ت

أو خيـارات   ددة  حمن أية قضايا    أواهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل تقدمي املشورة بش         -٣٢
. على املدى الطويلاإلطارية التفاقية لهبا من أجل تعزيز العملية احلكومية الدولية      األخذ  ميكن  

ات على مواصلة تطوير ممارسـات      ئورمبا تود اهليئة الفرعية للتنفيذ تشجيع رؤساء خمتلف اهلي        
 . ترمي إىل حتسني فعالية أساليب عمل العملية احلكومية الدولية

  يف العملية احلكومية الدوليةشاركة بصفة مراقباملنظمات امل  - خامساً 

مي دستتيح الدورة الثانية والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ فرصة لتقييم التطورات وتق            -٣٣
 . اليت هلا صـفة مراقـب      ممارسات إشراك املنظمات  إدخاهلا على   لزم  يبشأن أية تعديالت    إرشادات  

 من االتفاقية بقيمة إشراك املنظمات غري احلكومية، واعترفت         ٧ة  من املاد ) ل(٢تقر الفقرة   و
وقد بلغ اهتمام اجملتمـع املـدين       . يف العملية من دور هام    لتمثيل اجملتمع املدين    مبا  األطراف  

األطـراف يف   اجتمـاع /األطراف ومؤمتر األطراف مستويات غري مسبوقة خالل دوريت مؤمتر
اخنراط اجملتمع املـدين يف عمليـة       وإذ يتنامى   . الهتمامهذا ا كوبنهاغن، ويتوقع أن يتواصل     

طلبات القبول بـصفة    قاربت  فقد  . سيطرح كذلك حتديات للعملية   فإنه  االتفاقية اإلطارية،   
اف املتوسط السنوي لعدد الطلبات الواردة يف الفتـرة         ع وحده سبعة أض   ٢٠٠٩مراقب عام   
يل الكلي للمنظمات غري احلكومية     ، وهو ما أوصل العدد اإلمجا     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣املمتدة بني   

 . منظمة١ ٣٧٢ إىل ٢٠٠٩بلت عام اليت قُ

تستفيد من الفرصة املتاحة هلـا للقيـام        املشاركة بصفة مراقب    ال تزال املنظمات    و  -٣٤
. لقاء مسؤولني يف هيئات االتفاقية من أجل املسامهة يف العمليـة          لمبداخالت أثناء الدورات و   

ـ جلـسات   ديد من األنشطة املوازيـة واملعـارض و       العهذه املنظمات   كما تنظم     ةاإلحاط
وقد كان عدد طلبات تنظيم أنشطة .  وأعماهلائهاللصحافيني إلطالع املعنيني بالعملية على آرا

 طلبا؛ ويف الدورة اخلامسة عشرة ارتفع       ٣٥١موازية يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف        
  .  يف املائة٤٧بنسبة ما ميثل زيادة ، وهو ٥١٧هذا الرقم إىل 

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة عشرة، علماً بالتطورات اإلجيابيـة              -٣٥
اليت هلـا صـفة     املنظمات  ممثلني عن   ممارسات إشراك   على  يف السنوات األخرية    طرأت  اليت  

غري احلكومية  وهناك تطور أخر يف صفوف املنظمات       . )٨(يف عملية االتفاقية اإلطارية   مراقب  
املقبولة هو االعتراف املؤقت بثالث فئات إضافية، هي املزارعون، واملرأة ونـوع اجلـنس،              

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2009/8 ١٢١، الفقرة.  
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ومتّ ذلك وفقاً للممارسة احلالية وبطلب من املنظمات املعنية بغية تيسري مسامهاهتا            . والشباب
ار الفئـات   وهذا يعين أن هناك حاليا تسع فئات، على غر        . يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية    

 . )٩(الرئيسية التسع يف جدول أعمال القرن احلادي والعشرين

مـؤمتر  جتربـة   وفيما يتعلق باللوجستيات والتسجيل وإمكانية الدخول، ومبراعـاة           -٣٦
 سعيا منها إىل العمل، بتعاون مـع البلـد          سائلكوبنهاغن، تقوم األمانة حاليا بتقييم هذه امل      

كمـا  . ل اليت عرفها مؤمتر كوبنهاغن يف املؤمترات املقبلة       تفادي املشاك تكرار  املضيف، على   
 يف  إشـراكها بشأن القضايا املتصلة ب   اليت هلا صفة مراقب     أطلقت األمانة حوارا مع املنظمات      

وبالرغم من اإلقرار بأن العملية عملية حكومية دولية،        . عملية االتفاقية اإلطارية ودورها فيها    
 .   أمرا هاما لألطراف على الدوامبدور مالئمهلا صفة مراقب اليت فقد كان اضطالع املنظمات 

اليت هلا صـفة  طرق إشراك املنظمات  :ن ما يليأورمبا تود األطراف تبادل اآلراء بش      -٣٧
يف عملية االتفاقية اإلطارية؛ ودور بيانات هذه املنظمات يف اجللسات العامة؛ وأمهية            مراقب  

؛ وضرورة  هلا صفة مراقب   اليت   رئيسية إلشراك املنظمات  األنشطة املوازية واملعارض كوسيلة     
لـسري الـسلس   ابإعاقة  املظاهرات غري املرخص هبا     تسبب  اختاذ التدابري الالزمة لضمان عدم      

 االجتاه إىل ضم أعداد كبرية من ممثلي املنظمات غري احلكوميـة            لىللعملية؛ واآلثار املترتبة ع   
 "). املغلقة"و ما يتيح هلم دخول مجيع اجللسات وه(ووسائط اإلعالم يف الوفود الوطنية 

 يف مـؤمتر اليت هلا صفة مراقـب  الزيادة غري املسبوقة يف إشراك املنظمات  ويف ضوء  -٣٨
لـتفكري يف قـضايا      ا  اهليئة الفرعية للتنفيـذ    ود ذلك، رمبا ت   لىكوبنهاغن، والنتائج املترتبة ع   

 . يف عملية االتفاقية اإلطاريةا صفة مراقب اليت هلالسياسة العامة املتصلة بإشراك املنظمات 

__________ 

تحدة املعين بالبيئة    هو برنامج عمل شامل اعتمدته احلكومات يف مؤمتر األمم امل          ٢١ل جدول أعمال القرن ا    )١(
وتتوىل جلنة التنمية املـستدامة التابعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية     . ١٩٩٢والتنمية الذي ُعقد يف عام    

 . واالجتماعية لألمم املتحدة رصد تنفيذه عن كثب وتقدمي تقارير هبذا الشأن
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  ملرفق األولا

عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للـدورة الـسادسة               
  عشرة ملؤمتر األطراف

 .افتتاح الدورة  -١

  :املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(  

 ؛اعتماد النظام الداخلي  )ب(  

  إقرار جدول األعمال؛  )ج(  

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(  

  ؛بصفة مراقبقبول املنظمات   )ه(  

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )و(  

  كن انعقاد الدورات املقبلة؛امأد ويعامو  )ز(  

 . اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  

  :ريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهماتق  -٣

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  

 .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

 .تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  -٤

 . من االتفاقية١٧ات األطراف مبوجب املادة النظر يف اقتراح  -٥

 .)١(من االتفاقية ٤املادة من ) ب(و) أ (٢الفقرة االستعراض الثاين ملدى كفاية   -٦

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  -٧

  :اآللية املالية لالتفاقية  )أ(  

 استعراض اآللية املالية؛ '١'

__________ 

 .انظر الفصل الثاين واو من هذه الوثيقة )٢(
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ق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف واإلرشـادات   تقرير مرف  '٢'
 املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛

 ؛ تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ '٣'

 تقييم الصندوق اخلاص بأقل البلدان منوا؛ '٤'

 :البالغات الوطنية  )ب(  

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ ' ١'

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق           '٢'
 األول لالتفاقية؛

  تطوير التكنولوجيات ونقلها؛  )ج(  

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )د(  

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(  

تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالسـتجابة       '١'
 ؛)١٠-م أ/١ملقرر ا(

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً؛ '٢'

  من االتفاقية؛٦املادة   )و(  

 .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )ز(  

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٨

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني يف انية أداء امليز  )ب(  

 .اجلزء الرفيع املستوى  -٩

 . املشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات  -١٠

 .مسائل أخرى  -١١

 :اختتام الدورة  -١٢

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

 .الدورةإغالق   )ب(  
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  املرفق الثاين

ال املؤقت للـدورة الـسادسة      عناصر ميكن إدراجها يف جدول األعم         
  ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 .افتتاح الدورة  -١

 :املسائل التنظيمية  -٢

 إقرار جدول األعمال؛  )أ(  

 انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء يف املكتب؛  )ب(  

 ني؛تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيت  )ج(  

 . التقرير املتعلق بوثائق التفويضاعتماد   )د(  

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  -٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  

 .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

 اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق اللتزاماتاملعين با تقرير الفريق العامل املخصص       -٤
 .األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  .النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  -٥

  .                                    املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - ٦

   .                               املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  - ٧

 :ضى بروتوكول كيوتوباالمتثال مبقت               املسائل املتعلقة   - ٨

 تقرير جلنة االمتثال؛  )أ(  

دم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفـاذ التـابع          ـن مق ـطع  )ب(
 للجنة االمتثال؛

 .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  )ج(  

  :            صندوق التكيف  - ٩

 تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(  

 .استعراض صندوق التكيف  )ب(  
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 :استعراض تنفيذ االلتزامات وأحكام بروتوكول كيوتو األخرى  -١٠

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )أ(  

: البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة            )ب(
 اإلبالغ واالستعراض؛

ن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء          التقرير السنوي ع    )ج(
 مبوجب بروتوكول كيوتو؛

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )د(

   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ه(

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   )و(

  .                                        ازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو                اقتراح مقدم من ك  -  ١١

  :                               املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -  ١٢

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  

 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  

ازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب            ـامتي  )ج(
 .توكول كيوتوبرو

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              -١٣
 . األطراف يف بروتوكول كيوتو

 .اجلزء الرفيع املستوى  -١٤

 .املشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات   -١٥

 .مسائل أخرى  -١٦

 :اختتام الدورة  -١٧

عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول      اعتماد تقرير مؤمتر األطراف ال      )أ(
 كيوتو عن دورته السادسة؛

 .  الدورةإغالق  )ب(  

        


