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  األطرافمؤمتر
 الدورة الثانية عشرة

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٦نريويب، 
 

 من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 
 ةاملسائل التنظيمي

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 *مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية

 إضافة

 جدول األعمال املؤقت التكميلي 
  مقدمة-أوالً 

ورد طلـب مـن حكومة توفالو، باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، إلدراج بند يف جدول األعمال                  -١
 .ألطرافاملؤقت للدورة الثانية عشرة ملؤمتر ا

 من مشروع النظام الداخلي املطَبَّق، وباالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف يف دورته             ١٢ووفقـاً لـلمادة      -٢
 ).و(٥احلادية عشرة، ُيدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت التكميلي الوارد أدناه بوصفه البند 

 ــــــــــــــــ

ود الرسالة من حكومة توفالو باسم حتالف الدول اجلزرية بسبب توقيت ور متأخرةًهذه الوثيقة  ُتقدم * 
 .الصغرية
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 جدول األعمال املؤقت التكميلي -ثانياً 

 .افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 انتخاب رئيس للمؤمتر يف دورته الثانية عشرة ؛ )أ( 

 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب( 

 إقرار جدول األعمال؛ )ج( 

 ضاء املكتب غري الرئيس؛انتخاب أع  )د( 

 قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه( 

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني؛ )و( 

تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدول الزمين الجتماعات هيئيت             )ز( 
 االتفاقية؛

 .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ح(  

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ(

 .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

طريق املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ عن          تقرير امليسَرْين املشاركَْين للحوار      -٤
 .تعزيز تنفيذ االتفاقية

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -٥

 اآللية املالية لالتفاقية؛ )أ( 

 البالغات الوطنية؛ )ب( 

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

 ة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛البالغات الوطنية املقدم `٢`

 تطوير التكنولوجيات ونقلها؛ )ج( 
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 بناء القدرات يف إطار االتفاقية؛ )د( 

  من االتفاقية؛٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه( 

 املقرر(تنفـيذ بـرنامج عمـل بويـنس آيرس بشأن تدابري التكيـف واالستجابـة               `١`
 ؛)١٠-م أ/١

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً؛ `٢`

اختـاذ إجراءات لالستجابة لالحتياجات والشواغل احملددة لدى الدول النامية اجلزرية            )و(
 من االتفاقية  وغريها من مواد االتفاقية ذات الصلة          ٤من املادة   ) أ (٨ و ٤الصـغرية عمـالً بالفقرتني      

 ؛)١(باملوضوع

 .هليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطرافمسائل أخرى أحالتها ا )ز( 

 .)٢( من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة  -٦

 .)٣(معلومات عن السنة األساس لكازاخستان -٧

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -٨

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ( 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني  )ب( 

 .االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة )ج( 

                                                      

 .هذا البند الفرعي يف جدول األعمال املؤقت أدرجعلى طلب توفالو،  بناء )١(
مقررات التوصل إىل اتفاق على أية استنتاجات أو  تعذر"ملؤمتر األطراف أنه  الرابعةيف الدورة  اتضح )٢(
يف جدول األعمال املؤقت ملؤمتر  البنددرج ، ولذلك أُ)٦٤الفقرة ، FCCC/CP/1998/16(هذه املسألة  بشأن "متفق عليها

ومل ميكن ملؤمتر األطراف . من مشروع النظام الداخلي املطبق ١٦ واملادة) ج(١٠األطراف يف دروته اخلامسة وفقاً للمادة 
 ةاملاد، وعمالً بأحكام )١٨الفقرة ، FCCC/CP/1999/6(التوصل إىل أي استنتاج بشأن هذه املسألة  اخلامسةيف دورته 

املؤقت للدورات السادسة والسابعة  األعمال من مشروع النظام الداخلي املطبق، أُدرج البند يف جدول ١٦واملادة ) ج(١٠
 ٧٧ملؤمتر األطراف وأُرفقت بالبند حاشية تعكس اقتراحاً قدمته جمموعة ال   عشرةوالثامـنة والتاسعة والعاشرة واحلادية  

من ) ب(و) أ(٢الفقرتني الفرعيتني  أحكاممدى كفاية تنفيذ  استعراض": نه كاآليتلتعديل البند حبيث يصبح عنوا والصني
يف دورته احلادية عشرة، أن ُيدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت         األطراف، مؤمتر   وقرر.  مـن االتفاقية   ٤املـادة   
 ).٢٤الفقرة ، FCCC/CP/2005/5(الثانية عشرة مشفوعاً حباشية تفسريية مالئمة  لدورته

 .كازاخستانهذا البند يف جدول األعمال املؤقت بطلب من ج أُدر )٣(
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 .اجلزء الرفيع املستوى -٩

 .بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب -١٠

 .مسائل أخرى -١١

 :اختتام الدورة -١٢

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

 .اختتام الدورة )ب( 

  شروح جدول األعمال املؤقت التكميلي-ثالثاً 

اختاذ إجراءات لالستجابة لالحتياجات والشواغل احملددة لدى الدول النامية اجلزرية الصغرية عمالً             -)و (٥
  من االتفاقية  وغريها من مواد االتفاقية ذات الصلة باملوضوع٤من املادة ) أ (٨ و٤بالفقرتني 

 موجهة باسم حتالف    ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٦طلبت حكومة توفالو، يف رسالة مؤرخة        : املوضوع خلفية -٤
وذكرت . الدول اجلزرية الصغرية، إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف

ء مناقشة مركزة بشأن    حكومـة توفـالو يف هـذا الطلب أن الغرض من هذا البند من جدول األعمال هو إجرا                 
االحتـياجات احملددة للدول النامية احلزرية الصغرية فيما يتعلق بالتأثريات الضارة املترتبة على تغري املناخ وحبث                

ويالحظ الطلب أيضاً أن املناقشات والنتائج املرتبطة باالجتماع الدويل  . تدابـري لتلبـية هذه االحتياجات احملددة      
ن أجل التنمية املستدامة للدول النامية اجلزرية الصغرية، الذي ُعقد يف موريشيوس يف             الستعراض برنامج العمل م   

 .، ميكن أن تساعد يف النظر يف هذا البند من جدول األعمال٢٠٠٤عام 

 سـُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند عن طريق إجراء مناقشة يف اجللسات العامة                 :اإلجـراء  -٥
 .ملالئمة املطلوبةوجتديد اإلجراءات ا

- - - - - 

 

 


