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 )تابع (احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 املسائل التنظيمية  -ثانياً
 ............................................)  من جدول األعمال٢البند ( 
 .............................................اعتماد النظام الداخلي  -لفأ 
 ..............................................إقرار جدول األعمال  -باء  
 ................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -جيم 
 ......................................قبول املنظمات بصفة مراقب  -دال  
 ........تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  -هاء  
 جلدولموعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف وا         -واو 
 ..............................الزمـين الجتماعات هيئات االتفاقية   
 .............................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -زاي 

 تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -ثالثاً 
 ............................................)  من جدول األعمال٣البند ( 

 .................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -ألف 
 ..........................................قرير اهليئة الفرعية للتنفيذت -باء  

 تقريـر املُيسِّـرين املتشـاركني املـتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل            -رابعاً 
 الرامي إىل التصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية 
 ............................................)  من جدول األعمال٤البند ( 

  املعين بتغري املناختقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل -خامساً 
 ............................................)  من جدول األعمال٥البند ( 

 استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -سادساً 
 ............................................)  من جدول األعمال٦البند ( 

 ................................................املالية لالتفاقيةاآللية  -ألف 
 ...................................................البالغات الوطنية -باء  
 .......................................تطوير التكنولوجيات ونقلها -جيم 
 ...................................... االتفاقيةء القدرات مبوجببنا -دال  
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 )تابع (احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 .............. من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني  -هاء 
 ........مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف -واو 

 هج حلفز ُن: ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية         -سابعاً 
 .....................................)  من جدول األعمال٧البند (العمل  

 ]يستكمل الحقاً[ -ثامناً 
 ............................................)  من جدول األعمال٨البند ( 

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -تاسعاً 
 ............................................)  من جدول األعمال٩البند ( 
 .......................٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني أداء امليزانية يف فترة  -ألف 
 ....................٢٠٠٩-٢٠٠٨ نتنيامليزانية الربناجمية لفترة الس -باء 

 اجلزء الرفيع املستوى -عاشراً 
 ..........................................)  من جدول األعمال١٠البند ( 

  بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز املراقب-حادي عشر
 ..........................................)  من جدول األعمال١١البند ( 

  مسائل أخرى-ثاين عشر 
 ..........................................)  من جدول األعمال١٢البند ( 

  اختتام الدورة-ثالث عشر 
 ..........................................) مال من جدول األع١٣البند ( 
 ........................اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثالثة عشرة -ألف 
 ......................................................اختتام الدورة -باء 

 املرفقات

 ]يستكمل الحقاً[

 اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة: اجلزء الثاين
 ]يستكمل الحقاً[
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 )من جدول األعمال) أ(٢ و١البندان (

ت -١ يف  ،)١ ( من االتفاقية  ٧ من املادة    ٤حت الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة عمالً بالفقرة          افُت
وافتتح الدورة السيد ديفيد . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣مركز بايل للمؤمترات الدولية، يف بايل بإندونيسيا، يف 

 . عشرة، رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية )كينيا(مويراريا 

  بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة-ألف 

أعرب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة عن شكره جلميع املشاركني يف املؤمتر على عملهم مع  -٢
 جمال  حكومة كينيا خالل فترة رئاستها للمؤمتر وعلى جعل السنة املاضية حداً فاصالً بالنسبة للسياسة العاملية يف               

 والحـظ أن املناقشـات الـيت جـرت يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف قد استرشدت                 . تغـري املـناخ   
حتقيق انطالقة سريعة آللية التنمية النظيفة يف       ) ٢(اختاذ إجراءات حقيقية بشأن التكيف؛ و     ) ١: (باألهداف التالية 

 احلفاظ على الزخم السياسي؛    ) ٤(كنولوجيا؛ و األخـذ بـنهج جديد من التفكري بشأن نقل الت         ) ٣(أفريقـيا؛ و  
 .)٢(توسيع احليز اإلبتكاري) ٥(و

وأشـار إىل برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وإىل التقدم      -٣
رة الثانية ملؤمتر األطراف    احملـرز يف تفعيل صندوق التكيف فالحظ أن الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدو             

العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قد شكّلتا نقطة حتول يف إدراج مسألة التكيف يف صدارة      
وقال إنه قد مت إحراز قدر من التقدم يف حتقيق التوزيع املنصف ملشاريع آلية              . جدول األعمال املتعلق بتغري املناخ    

وعلى الرغم من التقدم احملدود الذي أُحرز . ، ولكن مثة حاجة لتسريع العمل يف هذا اجملالالتنمية النظيفة يف أفريقيا
والحظ أنه قد مت    . يف جمال نقل التكنولوجيا، فقد طُرحت أفكار خالقة منذ الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف             

وأعرب الرئيس عن رأي مفاده أن      . رافمتهيد السبيل أمام إحراز تقدم معقول يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األط           
احلـوار املـتعلق بـالعمل التعاوين الطويل األجل الرامي إىل التصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية      

والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول ) احلوار(
والحظ أن هذا الزخم قد تعاظم . قد ولّدا زمخاً سياسياً ووّسعا احليز اإلبتكاري      ) يق العامل املخصص  الفر(كيوتو  
 من خالل عدة اجتماعات رفيعة املستوى والنتائج اليت خلص إليها تقرير التقييم الرابع الذي أعده                ٢٠٠٧يف عام   

 .الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

                                                      

ُعقدت دورة مؤمتر األطراف بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               )١(
وترد مداوالت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف            . اف يف بروتوكول كيوتو   األطر

وُتستنسخ يف كال التقريرين العناصر املشتركة، مثل كلمات الترحيب، ومداوالت اجللسات املشتركة اليت . تقرير منفصل
ماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوى عقدها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت

 .من دورتيهما
)٢( FCCC/CP/2006/5 ٧، الفقرة. 
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ع األطراف يف االتفاقية إىل االعتراف بأن التحدي املواجه هو حتٍد شديد اإلحلاح، وأن              ودعا الرئيس مجي   -٤
 .مثة حاجة للبناء على النظام احلايل لتغري املناخ من أجل التوصل إىل اتفاقات منصفة

  انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة-باء 
 )من جدول األعمال) ا(٢البند (

ديسمرب، وبناء على   / كانون األول  ٣، املعقودة يف    )٣(ر األطراف بالتزكية، يف جلسته األوىل     انتخـب مؤمت   -٥
وهنأ . اقتراح من الرئيس املنتهية واليته، السيد رامشات وتويالر، وزير الدولة لشؤون البيئة يف إندونيسيا، رئيساً له

 النجاح يف توجيه أعمال مؤمتر األطراف يف دورته الرئيس املنتهية واليته السيد وتويالر على انتخابه ومتىن له كل 
 .الثالثة عشرة

  بيان الرئيس-جيم 

ووصف . رّحب الرئيس، لدى توليه مهام منصبه، جبميع املشاركني يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف -٦
وأكد . ولية جسيمة انـتخابه لكـي يـتوىل قيادة العملية يف هذا املنعطف البالغ األمهية بأنه شرف عظيم ومسؤ                

والحظ أن النقاش العلمي قد ُحسم من خالل آخر االستنتاجات          . لألطـراف بأنه سيسعى لبذل قصارى جهوده      
وقال إن تغري املناخ    . العلمية الواردة يف تقرير التقييم الرابع الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ             

وأعرب عن رأي مفاده أن محاية املناخ جيب أن تشكل جزءاً ال يتجزأ . حيدث على حنو ال لبس فيه وبشكل سريع   
 .من عملية التنمية االقتصادية املستدامة وأن العمل قد بات اآلن أمراً ال بد منه

، مما يستدعي اختاذ ٢٠٠٧والحظ حدوث عدد مل يسبق لـه مثيل من املناقشات الرفيعة املستوى يف عام  -٧
ودعا الرئيس األطراف إىل اغتنام فرصة      .  األمم املتحدة املعقود يف بايل بشأن تغري املناخ        إجـراءات قوية يف مؤمتر    

انعقاد هذه الدورة إلرسال رسالة قوية إىل اجملتمع الدويل مفادها أنه ميكن ملؤمتر األطراف أن يعمل مبا هو مطلوب 
وقال إنه ينبغي لألطراف يف هذه      . اري فعالً من الشعور باإلحلاح واملسؤولية، فضالً عن مواصلة العمل املمتاز اجل         

. الدورة أن تنطلق من الدروس املستفادة على مر السنني وأن تشرع يف مداوالت بشأن مستقبل نظام تغري املناخ                 
وأضـاف قـائالً إنه قد ملس يف املشاورات اليت أجراها تأييداً واسع النطاق من األطراف إلطالق عملية يف إطار                 

وقال إن . اء مفاوضات بشأن مستقبل نظام تغري املناخ ولالتفاق على جدول أعمال لتلك املفاوضاتاالتفاقية إلجر
 . تارخياً مستهدفاً للتوصل إىل نتيجة٢٠٠٩الكثريين قد أعربوا أيضاً عن تأييدهم جلعل عام 

اجلة مشكلة  وشـدد الرئيس على أن سوق الكربون تشكل عنصراً رئيسياً بالنسبة للجهود الرامية إىل مع               -٨
" للبنات البناء "وأشار إىل أن هناك تأييداً واسع النطاق        . تغري املناخ، ودعا إىل إرسال إشارات مناسبة إىل السوق        

التخفيف من آثار تغري املناخ، والتكيف، : األربـع اليت مت حتديدها يف احلوار لبناء نظام للمناخ يف املستقبل، وهي       
طراف احلاضرة يف بايل على استخدام الزخم الذي نشأ عن العمل املضطلع به        وشجع األ . والتكنولوجيا، والتمويل 

والحظ الرئيس أن برنامج عمل نريويب يساعد يف تعزيز عملية صنع           . يف إطار احلوار ويف الفريق العامل املخصص      
                                                      

 .إن جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة )٣(
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حظ أن العامل يراقب    وال. القرارات بشأن إجراءات التكيف وحتسني تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه           
 .ودعا اجلميع إىل النهوض هبذه املهمة. عن كثب وبقدر كبري من االهتمام األطراف وهي تواصل مداوالهتا

واختتم الرئيس مالحظاته فقال إنه سيبذل كل ما يف استطاعته لتيسري املفاوضات وبناء اجلسور يف اجتاه                 -٩
 .بايل أن حيقق اإلجناز الذي ينتظره العاملالتوصل إىل توافق يف اآلراء حبيث ميكن ملؤمتر 

  كلمة ترحيب-دال 

مبناسبة افتتاح الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               -١٠
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو، أدىل حمافظ بايل، السيد ديوا مادي ببرياتا، بكلمة ترحيب

ـ    -١١ افظ، مرحباً جبميع املندوبني إىل إندونيسيا وإىل جزيرة بايل، إن استضافة املؤمتر هي شرف              وقـال احمل
والحظ أنه حىت جزيرة بايل ستعاين من اآلثار الضارة         . إلندونيسيا كما أهنا تشكل حتدياً بالنظر إىل حجم املؤمتر        

 ".خارطة طريق بايل"ات ملموسة واعتماد لتغري املناخ، وأعرب عن أمله يف أن يسفر هذا االجتماع عن اختاذ خطو

  بيان األمني التنفيذي-هاء 

أعـرب األمـني التنفيذي، بعد أن هنأ السيد وتويالر على انتخابه رئيساً للمؤمتر، عن امتنانه حلكومة                  -١٢
 .إندونيسيا ملا بذلته من جهود خاصة يف استضافة املؤمتر

أن تعترب سنة مدهشة بالنسبة لتغري املناخ، حيث إن االحتاد           ميكن   ٢٠٠٧وقـال األمني التنفيذي إن سنة        -١٣
 يف  ٣٠ و ٢٠األورويب قد اعتمد يف بداية السنة رقماً مستهدفاً خلفض إنبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بني                

صني ، رهناً مبا يتخذه اآلخرون من إجراءات، بينما اعتمدت بلدان نامية رئيسية مثل ال             ٢٠٢٠املائـة حبلول عام     
استراتيجيات وطنية بشأن تغري املناخ، واعتمد املندوبون يف مؤمترات القمة الرئيسية مواقف سياساتية فيما خيص               

وذكّر بأن الواليات املتحدة األمريكية قد عقدت اجتماعات لالقتصادات الرئيسية هبدف اإلسهام،            . تغـري املناخ  
والحظ األمني التنفيذي أن سنة . تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف عملية اتفاقية األمم امل٢٠٠٨حبلول هناية عام 

 كانت، قبل كل شيء، سنة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، حيث لقي تقريره التقييمي الرابع                 ٢٠٠٧
 ٢٠٠٧ وأضاف قائالً إن سنة. استحساناً يف كل مرحلة من مراحل إجنازه اليت تتوجت بفوزه جبائزة نوبل للسالم       

 رئيساً من رؤساء الدول أو احلكومات، يف االجتماع الرفيع املستوى الذي            ٨٠قد تتّوجت بنداء وّجهه أكثر من       
 .عقده األمني العام لألمم املتحدة، من أجل حتقيق اختراق يف بايل

لى األسئلة  والحـظ أن مثـة آماالً كبريةً جداً معلقة على مؤمتر بايل الذي ُينتظر منه أن يقدم أجوبة ع                   -١٤
وأكد على أمهية االتفاقية . وشدد األمني التنفيذي على أن مثة مسؤولية جسيمة على املؤمتر أن ينهض هبا. املطروحة

ودعا إىل مواصلة االضطالع بدور القيادة . والفرصة املتاحة والبناء على اهليكل الفريد املتمثل يف بروتوكول كيوتو
وأعرب عن اعتقاده بأن تشكيل معامل املستقبل هو أمر         . عاون مع البلدان النامية   من قبل البلدان الصناعية وإىل الت     

ودعا إىل وضع إطار شامل من شأنه أن ُيمكّن مجيع البلدان من التكيف،             . ممكن حىت يف سياق املصاحل املتضاربة     
 .يئةوشدد على احلاجة إىل استخدام أنواع الوقود األحفوري استخداماً مسؤوالً دون تدمري الب
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وشـّجع األمني التنفيذي األطراف على أن تركز اهتمامها على هتيئة الفرص والنظر يف الشكل القانوين                 -١٥
ويف اخلتام، أعرب عن أمله يف أن حتقق األطراف اختراقاً يف مؤمتر بايل من              . التفاق ميكن أن ُيعقد يف هناية العملية      

 .ة املتعلقة بتغري املناخ يف املستقبلخالل االعتماد الرمسي جلدول أعمال تفاوضي للعملي

  بيانات أخرى-واو 

ديسمرب، ممثلو أستراليا، وباكستان    / كانون األول  ٣أدىل ببـيانات عامـة، يف اجللسة األوىل املعقودة يف            -١٦
باسم اجملموعة  (، ونيجرييا   )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (، وغرينادا   ) والصـني  ٧٧باسـم جمموعـة ال        (

باسم اجلماعة  (، والربتغال   )باسم أقل البلدان منواً   (، وملديف   )باسم فريق السالمة البيئية   (، وسويسرا   )ريقـية األف
 .، وبنغالديش، وُعمان)٤()األوروبية والدول األعضاء فيها

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  اعتماد النظام الداخلي-ألف 
 ) األعمالمن جدول) ب(٢البند (

ديسمرب، بأن رئيس مؤمتر / كانون األول  ٣أبلـغ الرئـيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف             -١٧
األطـراف يف دورته الثانية عشرة قد أجرى مشاورات مع األطراف بشأن مشروع النظام الداخلي، ولكنه مل يتم    

 .التوصل إىل توافق يف اآلراء

 .اف ببيان شدد فيه على أمهية إجياد حل ملسألة قواعد التصويتوأدىل ممثل أحد األطر -١٨

وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف أن يواصل يف هذه األثناء، وكما حدث يف الدورات                  -١٩
وأعلن . ٤٢، باستثناء مشروع املادة FCCC/CP/1996/2السابقة، تطبيق مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقة 

لرئـيس أنـه سُيجري مشاورات ويقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف حالة حدوث أية تطورات جديدة يف هذا                   ا
 .الشأن

  إقرار جدول األعمال-باء 
 )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 كانون ٣ألغراض النظر يف هذا البند الفرعي، ُعرضت على مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املعقودة يف  -٢٠
وقد . (FCCC/CP/2007/1)ديسمرب، مذكرة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه          /ولاأل

                                                      

عة حظي املوقف املعرب عنه يف هذا البيان ويف مجيع البيانات الالحقة اليت أدلت هبا الربتغال باسم اجلما )٤(
األوروبية والدول األعضاء فيها بتأييد كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا 

 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
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أُعـد جـدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، مع مراعاة اآلراء اليت                   
للتنفيذ، واآلراء اليت أعرب عنها أعضاء      أعربـت عنها األطراف خالل الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية           

 .مكتب مؤمتر األطراف

) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة " من جدول األعمال املؤقت ٨وذكّر الرئيس بأن البند   -٢١
 جدول ، وهو البند الذي كان قد ُترك معلقاً يف الدورة الثانية عشرة، قد أدرج يف" من االتفاقية٤من املادة ) ب(و

وكان رئيس مؤمتر األطراف يف     .  من مشروع النظام الداخلي املطبق     ١٦و) ج(١٠األعمال املؤقت وفقاً للمادتني     
دورته الثانية عشرة قد تشاور مع األطراف بشأن هذا البند ولكنه مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء حول كيفية                    

 FCCC/CP/2007/1جدول األعمال كما يرد يف الوثيقة       ولذلك فقد اقترح إقرار     . إدراجـه يف جدول األعمال    
وقال إنه سينظر يف كيفية التعامل مع هذا البند ويقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل .  الذي ُيترك معلقا٨ًباستثناء البند 
 .جلسة الحقة

 :وبناء على اقتراح من الرئيس، أقر مؤمتر األطراف جدول األعمال على النحو التايل -٢٢

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 انتخاب رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف؛ )أ(   

 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب(   

 إقرار جدول األعمال؛ )ج(   

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )د(   

 قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(   

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

موعـد ومكـان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدول الزمين             )ز(   
 الجتماعات هيئات االتفاقية؛

 .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ح(  

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣ 

 رير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛تق )أ(   

 .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب(   
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تقرير املُيسرين املتشاركني للحوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل الرامي إىل التصدي لتغري  -٤ 
 .املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

 .ن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناختقرير التقييم الرابع املقدم م -٥ 

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -٦ 

 اآللية املالية لالتفاقية؛ )أ(    

 :البالغات الوطنية )ب(    

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

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

 تطوير التكنولوجيات ونقلها؛ )ج(    

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛ )د(    

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه(    

 ن تدابري التكيف واالستجابة   تنفـيذ بـرنامج عمـل بويـنس آيـرس بشـأ            `١`   
 ؛)١٠ -م أ / ١املقرر (

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً؛ `٢`   

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

 .ُنهج حلفز العمل: ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية -٧ 

 . جدول األعمال معلقاًُترك هذا البند من -٨ 

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -٩ 

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

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(   

 .اجلزء الرفيع املستوى -١٠ 

 .بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز املراقب -١١ 
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 .مسائل أخرى -١٢ 

 :اختتام الدورة -١٣ 

 اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثالثة عشرة؛ )أ(   

 .اختتام الدورة )ب(   

 ]يستكمل الحقاً[

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-جيم 
 )من جدول األعمال) د(٢البند (

بأن السيد وليام   ديسمرب،  / كانون األول  ٣أبلـغ الرئـيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف             -٢٣
قد أجرى مشاورات حول هذه املسألة خالل الدورة السادسة والعشرين لكل من ) غانا( بونسو -كوجو آغيمانغ 

وبناء . إال أنه مل ترد بعد ترشيحات من مجيع اجملموعات اإلقليمية         . ٢٠٠٧مايو  /اهليئتني الفرعيتني املعقودة يف أيار    
. طراف إرجاء انتخاب أعضاء املكتب إىل حني تقدمي مجيع الترشيحات         عـلى اقـتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األ        

 . بونسو إىل مواصلة املشاورات خالل الدورة-ودعي السيد آغيمانغ 

 ]يستكمل الحقاً[

  قبول املنظمات بصفة مراقب-دال 
 )من جدول األعمال ) ه(٢البند (

ديسمرب، يف مذكرة من األمانة بشأن      /ن األول  كانو ٣نظر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املعقودة يف          -٢٤
 ، وقد أدرجت فيها منظمتان حكوميتان دوليتان       Add.1) و (FCCC/CP/2007/2قـبول املنظمات بصفة مراقب      

 من االتفاقية، وبناء ٧ من املادة ٦وعمالً بالفقرة .  منظمة غري حكومية كانت قد طلبت قبوهلا بصفة مراقب٧٩و
ر األطراف الذي كان قد استعرض قائمة املنظمات املتقدمة بطلبات، قرر مؤمتر   عـلى توصـية مـن مكتب مؤمت       

 .األطراف قبول هذه املنظمات بصفة مراقب

وشدد الرئيس على أمهية إشراك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف عملية االتفاقية،               -٢٥
 قبوهلا يف دورته الثالثة عشرة ودعاها إىل االضطالع       ورحـب باملـنظمات اجلديـدة الـيت قرر مؤمتر األطراف            

 .بدور نشط

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني-هاء 
 )من جدول األعمال) و(٢البند 

ديسمرب، وجه الرئيس اهتمام    / كانون األول  ٣لدى عرض هذا البند الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف            -٢٦
والحظ أن اهليئتني   . FCCC/CP/2007/1طراف إىل شروح جدول األعمال املؤقت الواردة يف الوثيقة          مؤمتـر األ  
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ديسمرب، بإعداد مشاريع مقررات / كانون األول١١الفرعيـتني ستجتمعان هبدف القيام، قبل انتهاء دورتيهما يف        
 .واستنتاجات لتقدميها إىل مؤمتر األطراف

، قرر مؤمتر األطراف أن     )٥( راعى فيه طلباً مقدماً من جمموعة من األطراف        وبناء على اقتراح من الرئيس     -٢٧
 :حييل البنود إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي مشاريع املقررات أو االستنتاجات املناسبة، على النحو التايل

 اهليئة الفرعية للتنفيذ

 اآللية املالية لالتفاقية  )أ(٦البند 
 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  `١`)ب(٦البند 
 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  `٢`)ب(٦البند 
 تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(٦البند 
 بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )د(٦البند 
 )١٠-م/١املقرر (فيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة تن  `١` )ه(٦البند 
 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً  `٢` )ه(٦البند 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(٩البند 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناختقرير التقييم الرابع املقدم من   ٥البند 
 تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(٦البند 
 )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   `١` )ه(٦البند 
 لعملُنهج حلفز ا: ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية   ٧البند 

ومت تذكري املندوبني بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ستنظران يف               -٢٨
 .`١` )ه(٦و) ج(٦جوانب خمتلفة من البندين الفرعيني 

ة الفرعية ، ذكّر الرئيس بأن اهليئ"اجلزء الرفيع املستوى" من جدول األعمال املعنون ١٠وفيما يتعلق بالبند  -٢٩
ديسمرب لعقد اجلزء الرفيع    / كانون األول  ١٤-١٢للتنفيذ كانت قد أقرت يف دورهتا السادسة والعشرين التواريخ          

وسـُيعقد اجلزء الرفيع املستوى على أساس أن تكون هناك قائمة واحدة للمتكلمني وأن يتكلم كل                . املسـتوى 
                                                      

) ج(٦ والصني، أن حييل مؤمتر األطراف البند الفرعي ٧٧طلب ممثل باكستان، متحدثاً باسم جمموعة ال    )٥(
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر يف اجلوانب املتصلة بالتنفيذ،         " تطوير التكنولوجيات ونقلها  "ل أعماله املعنون    مـن جدو  

 .باإلضافة إىل إحالته إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر يف اجلوانب العلمية والتكنولوجية
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ولن ُتتَّخذ . أطراف يف بروتوكول كيوتو، مرة واحدة  فقططرف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً 
واقترح الرئيس، يؤيده يف ذلك أعضاء مكتب مؤمتر األطراف، أن تقتصر مدة       . أية مقررات يف اجللسات املشتركة    

 .اإلدالء بكل بيان من البيانات يف اجلزء الرفيع املستوى على ثالث دقائق

 .دماً يف عمله على أساس املقترحات اليت قدمها الرئيسووافق مؤمتر األطراف على املضي ق -٣٠

موعـد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف          -واو 
 واجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية

 )من جدول األعمال) ز(٢البند (

 ]يستكمل الحقاً[

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض-زاي 
 )دول األعمالمن ج) ح(٢البند (

 ]يستكمل الحقاً[

 

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما-ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند (

 ]يستكمل الحقاً[

تقرير امليسِّرين املتشاركني للحوار املتعلق بالعمل       -رابعاً 
لتصدي لتغري  الـتعاوين الطويل األجل الرامي إىل ا      

 عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقيةاملناخ 
 ) من جدول األعمال٤البند (

ديسمرب، بأن مؤمتر األطراف قد قرر، مبوجب / كانون األول٣ذكّر الرئيس، يف اجللسة الثانية املعقودة يف    -٣١
ل ، االخنـراط يف حوار لتبادل اخلربات وحتليل الُنهج االستراتيجية للعمل التعاوين الطويل األج             ١١-م/١مقـرره   

وكان مؤمتر األطراف قد طلب من امليّسرين املتشاركني للحوار أن يقدما تقريراً إىل مؤمتر              . للتصدي لتغري املناخ  
وبناء . األطراف يف دورته الثالثة عشرة بشأن احلوار وكذلك بشأن املعلومات واآلراء املتنوعة اليت قدمتها األطراف

 والسيد ) جنوب أفريقيا(ركان للحوار، السيدة سانديا دي ويت عـلى دعـوة مـن الرئيس، قام املُيسِّران املتشا    
 .)٦(بتقدمي تقريرمها) أستراليا(هوارد بامسي 

                                                      

)٦( FCCC/CP/2007/4و Add.1. 
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والحظ املُيسِّران املتشاركان أن التقرير يتضمن مالحظاهتما بشأن النقاش الذي جرى خالل السنتني اللتني   -٣٢
تعاوين طويل األجل يتطلع إىل املستقبل من أجل        انقضـتا مـنذ بدء عملية احلوار بشأن كيفية االضطالع بعمل            

كما أنه يتضمن بياناً وقائعياً باملعلومات واآلراء املتنوعة اليت أُعرب عنها خالل حلقات             . التصـدي لتغري املناخ   
 .العمل املتعلقة باحلوار

كان مبثابة عملية مفتوحة وأوضح املُيسِّران املتشاركان أن احلوار كان جتربة فريدة بالنسبة لالتفاقية، كما  -٣٣
وغـري ُملزمة لتبادل وجهات النظر، وقد أُجري دون اإلخالل بأية مفاوضات أو التزامات أو عمليات أو أُطُر أو        

وقال إن النقاش الذي جرى يف إطار احلوار قد شهد ظهور فهم            . واليات قد تنشأ يف إطار االتفاقية يف املستقبل       
 .ة لنجاح أي استجابة دولية للتصدي لتغري املناخ يف املستقبلمشترك ملا يشكل الّسمات الرئيسي

وذكّر امليسِّران املتشاركان بأهنما كانا قد طلبا إىل احلكومات، يف حلقة العمل األخرية للحوار اليت ُعقدت  -٣٤
تجابة فعالة  يف فيينا بالنمسا، بأن تبّين بوضوح ما تعتربه لبنات البناء األساسية إلعداد اس٢٠٠٧أغسطس /يف آب

وأعربا عن رأي مفاده أن هناك اتفاقاً قوياً على أن لبنات البناء التالية، كحد أدىن، ينبغي أن تشكل                  . لتغري املناخ 
العمل على ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه؛ ودعم العناصر الالزمة لدفع هذا       : جـزءاً مـن هذه االستجابة     

كما أن مثل هذه االستجابة ينبغي أن تتصدى لآلثار غري . الستثمار والتمويلالعمل قُدماً، وخباصة التكنولوجيا وا    
املقصودة املترتبة على تدابري ختفيف اآلثار بالنسبة القتصادات البلدان األخرى، فضالً عن تعزيز آليات التمكني،               

 .مثل آليات بناء القدرات وزيادة الوعي

العمل " اليت جرت يف إطار احلوار قد أوضحت أن مواصلة           وقـال املُيّسـران املتشاركان إن املناقشات       -٣٥
وأشارا إىل أنه يلزم االضطالع مبزيد من العمل . ال تكفي لتوفري استجابة فعالة للتحدي املتزايد باستمرار" كاملعتاد

توفري عـن طـريق تعزيز تنفيذ االلتزامات القائمة أو من خالل تقوية االلتزامات القائمة بالقدر الالزم من أجل                   
 .استجابة فعالة

وذكّـر املُيسِّران املتشاركان بأن العديد من ممثلي األطراف يف حلقة العمل األخرية اليت عقدت يف إطار                  -٣٦
احلوار قد حتدثوا عن احلاجة إىل مزيد من العمل وأنه مت تقدمي مقترحات شىت حول الكيفية اليت ميكن هبا إجناز هذا 

االستناد إىل هذه املناقشات، بتقدمي بعض املقترحات يف التقرير بشأن اخليارات املتاحة والحظا أهنما قاما، ب. العمل
وأشار الُميسِّران املتشاركان إىل    . يف إطار العملية لتعزيز العمل التعاوين يف املستقبل من أجل التصدي لتغري املناخ            

ه اخليارات وحتديد اخلطوات الالزمة إلعداد  أن مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، قد يرغب يف النظر يف هذ            
 .استجابة فعالة للتصدي لتغري املناخ

ويف اخلـتام، أعـرب املُيسِّران املتشاركان عن أملهما يف أن تؤدي الروح البناءة واخلالقة اليت متيزت هبا                -٣٧
 .ة فعالة للتصدي لتغري املناخعملية احلوار إىل تيسري النهوض باملهمة اجلسيمة املتمثلة يف إعداد استجابة عاملي

 طرفاً، من بينهم ممثلون حتدثوا باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية واجلماعة            ٢٦وأدىل ببـيانات ممثلو      -٣٨
 .األوروبية والدول األعضاء فيها
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وعقـب اإلدالء هبذه البيانات، الحظ الرئيس وجود اتفاق فيما بني مجيع األطراف على أنه، بالنظر إىل                  -٣٩
أحـدث تقيـيم علمي أجراه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، من املهم أن تضاعف األطراف جهودها           

وأشار إىل أنه قد مت تعلم الكثري خالل احلوار، وسلط الضوء على املناقشات املتعلقة . اجلماعية للتصدي لتغري املناخ
ناخ وختفيف آثاره، مع دفع عملية التنمية املستدامة قدماً؛ الـُنهج االبتكارية إزاء التكيف مع تغري امل     : مبـا يـلي   

واألفكـار اجلديدة املتعلقة بالتعجيل بتطوير التكنولوجيات اجلديدة ونشرها؛ والنهج املتعلق بالتمويل واالستثمار             
ة إلطالق كما الحظ وجود العديد من الدعوات القوي. الالزمني ملعاجلة قضايا ختفيف اآلثار والتكيف على السواء 

 .عملية هبدف تعزيز العمل التعاوين الطويل األجل الرامي إىل التصدي لتغري املناخ

وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علماً مع التقدير بتقرير املُيسِّرين املتشاركني للحوار                -٤٠
 .١١-م أ/١وأعلن إجناز تنفيذ املقرر 

رئيس، أنشأ مؤمتر األطراف فريق اتصال لتحديد اخلطوات التالية يف تعزيز           وبـناء على اقتراح آخر من ال       -٤١
وأوضح الرئيس أنه ستكون هلذا الفريق والية       . العمـل الـتعاوين الطويل األجل الرامي إىل التصدي لتغري املناخ          

رات كي ينظر فيها فلن ُيطلب منه التوصل إىل نتائج هنائية بشأن هذه املسألة، بل سُيطلب منه إعداد خيا   . حمدودة
وقال إنه قد أسند إىل فريق االتصال مهمة حتديد وتضييق نطاق اخليارات فيما يتصل باملسائل اليت يلزم أن . الوزراء

تنظر فيها هذه العملية، وطرائق العمل احملتملة، مع مراعاة العمليات األخرى ذات الصلة اجلارية يف إطار االتفاقية، واإلطار               
 .واقترح أن يركز الفريق على شكل العملية ونطاق القضايا املوضوعية اليت ينبغي أن تعاجلها. لعمليةالزمين إلجناز ا

 وقـال الرئـيس إنـه يعـتزم أن يشـارك شخصياً يف الفريق وإنه سيطلب مساعدة من السيد بامسي                     -٤٢
 حبلول يوم الثالثاء،    وطلب من الفريق أن حيرز أقصى قدر ممكن من التقدم وأن ينجز مهمته            . والسيدة دي ويت  

وقال إنه سيقوم بعد ذلك بتقييم القضايا اليت مت التوصل إىل اتفاق بشأهنا وحتديد              . ديسـمرب / كـانون األول   ١١
وبعد ذلك، قال إنه يعتزم إطالق عملية للتوصل إىل اتفاق خالل اجلزء الرفيع             . اخليارات اليت تعذر االتفاق عليها    

 .املستوى بشأن املسائل املعلقة

 ]يستكمل الحقاً[

 تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي        -خامساً 
 الدويل املعين بتغري املناخ 

 ) من جدول األعمال٥البند (

 ]يستكمل الحقاً[

اسـتعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى       -سادساً 
 املنصوص عليها يف االتفاقية

 ) من جدول األعمال٦البند (

 ]قاًيستكمل الح[
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ختفـيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف         -سابعاً 
 ُنهج حلفز العمل: البلدان النامية

 ) من جدول األعمال٧البند (

 ]يستكمل الحقاً[

 ]يستكمل الحقاً [-ثامناً 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

 ]يستكمل الحقاً[

 جلزء الرفيع املستوى ا-عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 ]يستكمل الحقاً[

  بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز املراقب-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 ]يستكمل الحقاً[

  مسائل أخرى-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

 ]يستكمل الحقاً[

  اختتام الدورة-ثالث عشر 
 ) من جدول األعمال١٣البند (

 ]يستكمل الحقاً[

 املرفقات

 ]يستكمل الحقاً[

 اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة: اجلزء الثاين

 ]يستكمل الحقاً[

- - - - - 


