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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦- ٦بون، 
   من جدول األعمال) ه- أ ( ١٧البند 

  ترتيبات االجتماعات احلكومية الدولية
   ملؤمتر األطرافالدورة السابعة عشرة

  الدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  فترات الدورات املقبلة
  تنظيم العملية احلكومية الدولية

  املنظمات املشاركة بصفة مراقبة يف العملية احلكومية الدولية

  ترتيبات االجتماعات احلكومية الدولية    

  ات مقترح من الرئيسمشروع استنتاج    

  الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف  - ألف  

الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف              - باء  
  بروتوكول كيوتو

من جديد عن امتناهنا حلكومـة جنـوب        ) اهليئة الفرعية (ذ  أعربت اهليئة الفرعية للتنفي     -١
فة الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملـؤمتر          أفريقيا لعرضها السخي استضا   

يف ديربان  ) اجتماع األطراف (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         
 .٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ٩نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨جبنوب أفريقيا، يف الفترة من      
لتقدير باألعمال التحضريية اليت تضطلع هبا حكومة جنوب         مع ا  وأحاطت اهليئة الفرعية علماً   
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رة الـسابعة الجتمـاع     وأفريقيا واألمانة لعقد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والـد         
  .األطراف وتيسري جناح الدورتني

وأشارت اهليئة الفرعية إىل االستنتاجات اليت خلـصت إليهـا يف دورهتـا الثانيـة                 -٢
لضمان اإلشارة إىل مـؤمتر األطـراف       ذ خطوات   يها إىل األمانة أن تتخ    والثالثني، وطلبت ف  

واجتماع األطراف يف أي شعار رمسي أو ملصق أو مواد أخرى ُتعرض يف املؤمترات املتعلقـة       
باملناخ املعقودة يف إطار االتفاقية أو تعرض على أي مواقع شبكية رمسية، مع إيالء اهليئـتني                

  .)١(مقاماً متساوياً
صت اهليئة الفرعية بأن تستند الترتيبات املتخذة للجزء الرفيع املستوى من الدورة            وأو  -٣

السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة الجتماع األطراف إىل التجـارب اإلجيابيـة             
املكتسبة من دورتيهما السادسة عشرة والسادسة على التوايل ومن دوراهتما السابقة األخرى            

  .حسب االقتضاء
واتفقت اهليئة الفرعية على أن ُتتخذ الترتيبات الالزمة ليديل الوزراء وسائر رؤسـاء               -٤

الوفود ببيانات وطنية موجزة، مع التوصية حبد زمين قدره ثالث دقائق، وأن يـديل ممثلـو                
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببيانات موجزة، مع التوصية حبد زمـين            

ان، وذلك يف اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف واجتماع األطراف أثناء اجلـزء            قدره دقيقت 
  .الرفيع املستوى

ودعت اهليئة الفرعية مكتب الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة   -٥
الجتماع األطراف إىل إجناز التفاصيل املتعلقة بترتيبات الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف            

الدورة السابعة الجتماع األطراف، مبا يف ذلك الترتيبات اخلاصة باجلزء الرفيع املـستوى،             و
بالتشاور مع الرئيس املعّين للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة الجتمـاع             

وشددت اهليئة الفرعية على أمهية مبدأي الشفافية والشمولية يف الفترة          . األطراف ومع األمانة  
  .املمتدة حىت انعقاد الدورتني السابعة عشرة والسابعة ويف أثنائهما

  فترات الدورات املقبلة  - جيم  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باتفاق األطراف على ضرورة عقد اجتماع مـستأنف              -٦

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالبيان الذي      . إضايف فيما بني الدورتني لألفرقة العاملة املخصصة      
أدلت به األمينة التنفيذية بشأن احلاجة املاسة والعاجلة إىل التربعات املالية لكي يتسىن لألمانة              

  .اختاذ الترتيبات الالزمة

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ١٤٤، الفقرة. 
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، الذي الحظ فيه مؤمتر األطراف أنه       ١٦-م أ /١٢وأشارت اهليئة الفرعية إىل املقرر        -٧
ورة الثامنة عشرة مبدئياً مـن      وفقاً ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون رئيس الد        

  .)٢(اجملموعة اآلسيوية
والحظت اهليئة الفرعية املشاورات اجلارية فيما يتعلق باستضافة الدورة الثامنة عشرة             -٨

ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة الجتماع األطراف، وأعربت عن تطلعها إىل تلقي نتائج هذه             
  .ألة يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطرافاملشاورات، لكي ُيتخذ قرار بشأن هذه املس

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن رئيس الدورة التاسعة عشرة سيكون مـن جمموعـة                -٩
ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل التقدم بعروض استضافة الدورات القادمة          . أوروبا الشرقية 

  .ملؤمتر األطراف والجتماع األطراف
ية بالتواريخ التالية لفترات الدورات املقبلة لكي يعتمدها مـؤمتر     وأوصت اهليئة الفرع    -١٠

  :األطراف يف دورته السابعة عشرة
 ٣يونيه، ومن األربعاء،    / حزيران ١٥يونيه إىل األحد،    / حزيران ٤من األربعاء،    •

ديسمرب، لفترات الدورات / كانون األول  ١٤ديسمرب إىل األحد،    /كانون األول 
 ؛٢٠١٤يف عام 

 ٢يونيه، ومن األربعاء    / حزيران ١٤يونيه إىل األحد،    / حزيران ٣ء،  من األربعا  •
ديـسمرب، لفتـرات    / كـانون األول   ١٣ديسمرب، إىل األحد،    /كانون األول 

 ؛٢٠١٥الدورات يف عام 

 ٣٠مايو، ومـن األربعـاء      / أيار ٢٩مايو إىل األحد،    / أيار ١٨من األربعاء،    •
ديسمرب، لفترات الدورات   / كانون األول  ١١نوفمرب إىل األحد،    /تشرين الثاين 

 .٢٠١٦يف عام 

  تنظيم العملية احلكومية الدولية  - دال  
أوصت اهليئة الفرعية أيضاً بإيالء مزيد من االهتمام لتخطيط فترات الدورات املقبلة              -١١

. يف سياق اجتماعات جديدة للهيئات املنشأة، واجتماعات تقنية للخرباء، وحلقـات عمـل    
على مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة يف ضوء مزيد من املعلومات           واتفقت اهليئة الفرعية    

  .عن الطرائق املعتمدة واجلداول الزمنية احملددة للهيئات املنشأة
وأشارت اهليئة الفرعية إىل االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الثانية والثالثني              -١٢

الدورات املقبلة، ممارسـة االبتعـاد قـدر        وأوصت فيها بأن تتبع األمانة، عند تنظيم فترات         
أو جلسات أفرقـة االتـصال يف       /اإلمكان عن عقد أكثر من جلستني من اجللسات العامة و         

__________ 

)٢( FCCC/CP/2010/7/Add.2. 
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وقت واحد، على أال يتجاوز جمموع عدد اجللسات اليت ُتعقد يف وقت واحد، مبا يف ذلـك                 
      مارسـات املتبعـة     بامل وأحاطت اهليئة الفرعية علماً    .)٣(اجللسات غري الرمسية، ست جلسات    

 إىل تعزيز الشفافية، أوصت امليسرين باقتراح فـتح         فيما يتعلق باجللسات غري الرمسية، وسعياً     
  .باب املشاركة فيها أمام املنظمات اليت لديها صفة املراقب ما مل تعترض األطراف على ذلك

  املنظمات املشاركة بصفة مراقبة  - هاء  
 باملعلومات اليت قدمتها األمانة عن املنظمات املـشاركة         ماًأحاطت اهليئة الفرعية عل     -١٣

بصفة مراقبة يف عملية االتفاقية وعن املمارسات اجليدة املستمدة من العمليات األخرى ضمن             
 بالتقرير املتعلق حبلقة العمل املعقـودة أثنـاء          أيضاً وأحاطت علماً  ،)٤(منظومة األمم املتحدة  

  .)٥(ز مشاركة املنظمات املراِقبة يف عملية االتفاقية اإلطاريةالدورة لزيادة تطوير سبل تعزي
وأشارت اهليئة الفرعية إىل االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الثالثة والثالثني              -١٤

 وأمهية يتسمان بالتنوع والسعة واإلثـراء،       وسلّمت فيها بأن ملشاركة املنظمات املراِقبة نطاقاً      
  . بضرورة تعزيز دور ومسامهات املنظمات املراِقبة يف عملية االتفاقية اإلطاريةوسلّمت أيضاً

وسلّمت اهليئة الفرعية باحلاجة إىل إشراك طائفة واسعة من اجلهات صاحبة املصلحة              -١٥
على املستويات العاملي واإلقليمي والوطين والداخلي، سواء أكانت حكومية، مبا يف ذلك على     

، مبا يف ذلك الـشباب       مدنياً طين واحمللي، أو دوائر أعمال خاصة أو جمتمعاً       املستويني دون الو  
وذوو اإلعاقة، وبأن املساواة بني اجلنسني واملشاركة الفعلية للنساء والشعوب األصلية عامالن        

  .)٦(مهمان الختاذ إجراءات فعالة بشأن مجيع جوانب تغري املناخ
ة األساسية للمشاركة الفعالة للمراقبني وأمهية      وأكدت اهليئة الفرعية من جديد األمهي       -١٦

إسهامات املنظمات املراِقبة يف املداوالت بشأن املسائل املوضوعية، معترفة يف الوقـت ذاتـه              
  .بالزيادة الكبرية اليت طرأت مؤخرا يف عدد املشاركني من املنظمات املراِقبة

ئيسا اهليئتني الفرعيتني ورئيس مؤمتر      ر ورحبت اهليئة الفرعية باجلهود اليت يبذهلا حالياً        -١٧
. األطراف واجتماع األطراف من أجل تقدمي إحاطات أثناء الدورات وعقد جلسات للحوار           

ودعت اهليئة الفرعية رئيسي اهليئتني الفرعيتني ورئيس مؤمتر األطراف واجتماع األطراف إىل            
ن هذه الفرص باعتبارهـا     تكثيف هذه اجلهود، وشجعت املنظمات املراِقبة على االستفادة م        

  . للحوار املباشر مع رئيس مؤمتر األطراف واجتماع األطراف ورئيسي اهليئتني الفرعيتنيحمفالً

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBI/2011/6 ٤٩-٣٣، الفقرات. 
)٥( FCCC/SBI/2011/INF.7. 
 .٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦(
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ورحبت اهليئة الفرعية باجلهود اليت بذلتها حكومة املكسيك قبل وأثناء رئاستها ملؤمتر     -١٨
ك اجملتمع املـدين    األطراف واجتماع األطراف، من أجل إشراك أصحاب املصلحة، مبا يف ذل          

احمللي، يف الفترة املمتدة حىت انعقاد الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة             
      الجتماع األطراف وأثناء الدورتني، ورحبت كذلك بالتزامها املستمر بإشراك املـراقبني يف            

  .٢٠١١عام 
فريقيا باحلفاظ على تواصـل   بالتزامات حكومة جنوب أورحبت اهليئة الفرعية أيضاً     -١٩

مفتوح مع اجملتمع املدين يف الفترة املمتدة حىت انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـراف               
  .والدورة السابعة الجتماع األطراف وأثناء الدورتني

ورحبت اهليئة الفرعية كذلك باجلهود اليت بذلتها األمانة الستخدام وسـائل تقنيـة          -٢٠
إعادة التصميم اجلارية ملوقع االتفاقية الشبكي ودراسة إمكانية املـشاركة          للمشاركة، تشمل   

عن طريق اإلنترنت يف املشاورات غري الرمسية اليت جترى بني الدورات، ويف األحداث املوازية              
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل تطـوير         . أثناء الدورات، ويف املؤمترات الصحفية    

  . بتوافر املوارد للمشاركة، رهناًالوسائل التقنية
واتفقت اهليئة الفرعية على ضرورة تعزيز الوسائل القائمة للمـشاركة يف حلقـات               -٢١

وأشارت إىل االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا السابعة عشرة بشأن حضور            . العمل
 حلقات العمـل  وشجعت رؤساء ،)٧(املنظمات املراِقبة حلقات العمل اليت تعقد بني الدورات    

واجتماعات اخلرباء على دعوة املنظمات املراِقبة، إذا مسح الوقت، لتقدمي عروض، مع احلفاظ             
ويف هذا الـصدد،    . يف الوقت ذاته على التوازن يف املشاركة بني األطراف واملنظمات املراِقبة          

يف من آثـار    رحبت اهليئة الفرعية باملمارسات املتبعة يف حلقات العمل األخرية بشأن التخف          
  .تغري املناخ، حيث تسىن للمراقبني تقدمي عروض عندما مسح الوقت بذلك

 بالتقرير املتعلق حبلقة العمل املعقودة أثناء الدورة لزيادة         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٢٢
ونظـرت اهليئـة   . تطوير سبل تعزيز مشاركة املنظمات املراِقبة يف عملية االتفاقية اإلطاريـة     

ورحبـت اهليئـة الفرعيـة      . ة يف طائفة املقترحات الواردة يف التقرير وحبثت تنفيذها        الفرعي
مببادرات األمانة الرامية إىل حتسني مشاركة املنظمات املراِقبة وطلبت إىل األمانة أن تواصـل              

  .جهودها يف هذا الصدد
شـراك  واتفقت اهليئة الفرعية على أن باإلمكان زيادة حتسني الوسـائل القائمـة إل     -٢٣

  : إىل تعزيز االنفتاح والشفافية والشمول، وذلك من خالل ما يلياملنظمات املراِقبة، سعياً

__________ 

)٧( FCCC/SBI/2002/17   ٥٠، الفقرة)يئة الفرعية إىل رئيسي اهليئتني الفرعيتني ورؤساء حلقـات   طلبت اهل ). ج
العمل واألمانة بذل جهود إضافية لتعزيز الشفافية ومشاركة املراقبني، وضمان فعالية حلقـات العمـل يف                

 .الوقت ذاته
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 بتوافر التمويل والوقت    دعوة رؤساء خمتلف اهليئات، حسب االقتضاء، رهناً        )أ(  
  :واحليز إىل القيام مبا يلي

  السعي إىل إجياد فرص للمنظمات املراِقبة لتقدمي مداخالت؛ '١'
دام مسامهات املراقبني يف حلقات العمل واالجتماعات التقنيـة         زيادة استخ  '٢'

 لالستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة عشرة           وفقاً
  )٨(؛٢٠٠٢يف عام 

زيادة فرص تقدمي اإلحاطات واستخالص املعلومات باعتبار ذلك وسـيلة           '٣'
  .لتحاور املنظمات املراِقبة مع الرؤساء واألطراف

تشجيع مستضيفي الدورات القادمة ملؤمتر األطراف واجتمـاع األطـراف          )ب(  
  :على ما يلي
النظر، عند التخطيط والتنظيم، يف حجم مكان االجتماع واملسافة الفاصلة           '١'

بني املباين واحلاجة إىل تيسري مشاركة مجيع األطراف واملنظمات املراِقبـة           
تاجات اليت خلصت إليهـا     املسموح هلا باملشاركة، يف ضوء مراعاة االستن      

  )٩(؛اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والثالثني
إشراك أصحاب املصلحة يف الفترة املمتدة حـىت انعقـاد دوريت مـؤمتر              '٢'

  .األطراف واجتماع األطراف ويف أثناء انعقادمها
تشجيع مجيع األطراف على مواصلة إشراك أصحاب املصلحة على الصعيد            )ج(  

  .ل نشر املعلومات وإجراء املشاوراتالوطين، مبا يشم
  :، مبا يلي ومناسباًتوجيه طلب إىل األمانة للقيام، حيثما يكون ممكناً  )د(  
نشر التقارير املقدمة من املنظمات املراِقبة على موقع االتفاقيـة الـشبكي             '١'

  بشكل جيعلها متاحة لألطراف؛
والتقنية، إلعـداد   استخدام مسامهات املراقبني، مبا فيها املسامهات العلمية         '٢'

  .الوثائق املرجعية
     ،  بتوافر املوارد وحيثما يكون مناسـباً      توجيه طلب إىل األمانة للقيام، رهناً       )ه(  
  :مبا يلي

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2002/17 ٥٠، الفقرة. 
)٩( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٦، الفقرة. 
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إتاحة إمكانية استبدال أمساء املمثلني املعينني من املنظمات املراِقبة املسموح           '١'
 وأثناءهـا، يف    هلا باملشاركة يف نظام التسجيل على اإلنترنت قبل الدورات        

  الظروف االستثنائية؛
  .زيادة عدد االجتماعات اليت ُتبث على اإلنترنت '٢'

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا اخلامسة والـثالثني، يف اخليـارات                -٢٤
املتعلقة بالقنوات اجلديدة اليت تتيح للمنظمات املراِقبة إمكانية تقدمي مسامهات رمسية يف اجلزء             

  .ع املستوى من دوريت مؤمتر األطراف واجتماع األطرافالرفي

        


