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  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
  .تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  -٤
  :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  -٥

  اآللية املالية لالتفاقية؛  )أ(  
  بالغات الوطنية؛ال  )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 االتفاقية؛٤ من املادة ٩ و٨ني تنفيذ الفقرت  )ه(  
  ؛)١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   `١`  
  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً؛  `٢`  
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )و(  

  .)١( من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢ة االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقر  -٦
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٧

  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   )ب(  

  .اجلزء الرفيع املستوى  -٨
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -٩

  . أخرىمسائل  -١٠
  :اختتام الدورة  -١١

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة عشرة؛  )أ(  
  .اختتام الدورة  )ب(    

                                                      

 .  أدناه٤٥ و٤٤انظر الفقرتني  )١(



FCCC/CP/2008/1 
Page 3 

   )٢(استعراض عام:  التنظيم املقترح ألعمال الدورات-ثانياً 
 كـانون   ١سيقام حفل ترحييب مبناسبة افتتاح مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف بوزنان صباح يـوم اإلثـنني                    -١

  . ديسمرب/األول

وسـيتناول مـؤمتر    . وسيقوم رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة بافتتاح الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر              -٢
، مبا يف ذلـك انتخـاب   ٢ من جدول األعمال املؤقت، فضالً عن بعض املسائل اإلجرائية يف إطار البند   ١األطراف البند   

الـيت  وال يتوقع اإلدالء ببيانات، عدا تلك       . للمؤمتر، وإقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال     رئيس الدورة الرابعة عشرة     
مث . وسيحيل مؤمتر األطراف بنود جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حـسب االقتـضاء            . هبا باسم اجملموعات  سُيدىل  

  . سترفع اجللسة االفتتاحية

. ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو           وبعد ذلك، ستفتتح الدورة الرابعة ملؤمت       -٣
، مبا يف   ٢ من جدول أعماله املؤقت، فضالً عن بعض املسائل اإلجرائية يف إطار البند              ١األطراف البند   اجتماع  وسيتناول  

وسيحيل  . باسم اجملموعات   هبا اليت سُيدىل   عدا تلك  ،وال يتوقع اإلدالء ببيانات   . األعمالذلك إقرار جدول أعماله وتنظيم      
ــاع  ــضاء   اجتم ــسب االقت ــرعيتني ح ــتني الف ــه إىل اهليئ ــدول أعمال ــود ج ــراف بن ــترفع . األط   مث س

  . اجللسة االفتتاحية

، سيعقد الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويـل األجـل   يف فترة ما بعد الظهر من اليوم ذاته      و  -٤
وسيعقب ذلك افتتاح الدورة السادسة املستأنفة للفريق العامل املخصص . احية لدورته الرابعةمبوجب االتفاقية اجللسة االفتت 

للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، الذي سيعقد يف جلسة عامـة                  
عني، ستعقد اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العمليـة          وباملوازاة مع هذين االجتما   .  من جدول أعماله املؤقت    ٤لتناول البند   

والتكنولوجية اجللسة االفتتاحية لدورهتا التاسعة والعشرين، وستعقب ذلك اجللسة االفتتاحية للدورة التاسعة والعـشرين              
  ). انظر اجلدول الزمين املقترح للجلسات الوارد يف املرفق األول(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

 ٣ي األربعاء طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف جلسة عامة يوم       وسيجتمع مؤمتر األ    -٥
ديسمرب لتناول بنود جدول أعماله اليت لن حييلـها إىل اهليئـة الفرعيـة              / كانون األول  ٤ واخلميس   ديسمرب/كانون األول 

  .للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

 كـانون   ١٠ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ أعماهلما يوم األربعاء            وستنهي اهليئ   -٦
وستفرغان من معاجلة أكرب قدر ممكن من املسائل وحتيالن ما تتوصالن إليه من نتائج إىل مؤمتر األطـراف           . ديسمرب/األول

                                                      

عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه           بالنظر إىل أن الدورة الرابعة       )٢(
 فإن نص هذا االسـتعراض العـام يتنـاول          ذاهتا،ة  طراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدان خالل فترة الدور       اجتماع األ 
ويرد نص هذا االستعراض العام أيضاً يف شروح جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل . االجتماعني

.  حىت يتيسر لألطراف واملراقبني الرجوع إليه،(FCCC/KP/CMP/2008/1)بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
 .وقد يتاح مزيد من التفاصيل على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة اإلنترنت
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العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويـل األجـل          وستنتهي أيضاً اجتماعات الفريق     . األطرافاجتماع  أو إىل   
مبوجب االتفاقية واجتماعات الدورة السادسة املسـتأنفة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف              

  .ديسمرب/ كانون األول١٠املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يوم األربعاء 

 األطراف خالل اجلزء الرفيع املستوى الذي سيعقد يف الفترة          واجتماعت مشتركة ملؤمتر األطراف     وستعقد جلسا   -٧
 الذين سيدلون   ،وسيحضر اجللسات املشتركة الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود       . ديسمرب/ كانون األول  ١٢ إىل   ١١من  

ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف       وستعقد جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر ا       . ببيانات باسم بلداهنم  
وستختتم أعمال اجلـزء الرفيـع      . اليت ستشارك بصفة مراقب   تديل هبا املنظمات    وكول كيوتو لالستماع إىل بيانات      بروت

 األطراف من أجل    اجتماع  وستعقد جلستان منفصلتان ملؤمتر األطراف و     . ديسمرب/ كانون األول  ١٢املستوى يوم اجلمعة    
  . قررات واالستنتاجات املنبثقة عن دورتيهما احلاليتنياعتماد امل

، حددت الساعة الـسادسة     )٣(ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين            -٨
. يئـتني الفـرعيتني    اهل امساًء موعداً النتهاء مجيع اجللسات، باستثناء احلاالت اليت حيددها مكتب مؤمتر األطراف أو رئيس             

لمشاورات ل هيئات ستكون جمتمعة يف أثناء هذه الفترة من الدورة، فإن الزمن املخصص جملموعات االتصال و٦ألن ونظراً 
  .  لالجتماعاتةاحملدودة املخصصالزمنية م الدورة مع مراعاة املدة ولذلك ستنظَّ. غري الرمسية سيكون حمدوداً جداً

                                                      

)٣( FCCC/SBI/2006/11 ١١٢، الفقرة. 
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  عمال املؤقت شروح جدول األ-ثالثاً 
   افتتاح الدورة-١

ـ سيفتتح الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عـشرة، الـسيد را                  -٩ ات مش
  .ندونيسياللبيئة يف إويتوالر، وزير الدولة 

   املسائل التنظيمية-٢

  انتخاب رئيس الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر  )أ(  

رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف إىل انتخاب السيد ماسيج نووسيكي، وزير البيئـة يف           سيدعو  : لفيةاخل  -١٠
وقد رشحت جمموعة بلدان أوروبا الشرقية السيد نووسيكي وفقـاً         . بولندا، رئيساً ملؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة       

وسيضطلع أيضاً بدور رئيس مؤمتر األطـراف العامـل   . لقاعدة التناوب يف شغل منصب الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية        
  . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة

  اعتماد النظام الداخلي  )ب(  

قررت األطراف، يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي كما يف         : لفيةاخل  -١١
  .٤٢ستثناء مشروع املادة الدورات السابقة، با

مؤمتر األطراف يف أن يقرر مواصلة تطبيق النظام الداخلي وأن يدعو رئيس الدورة الرابعـة               يرغب  قد  : اإلجراء  -١٢
  .عشرة للمؤمتر إىل إجراء مشاورات حملاولة التوصل إىل اعتماد النظام الداخلي

FCCC/CP/1996/2   مذكرة من األمانة. اعتماد النظام الداخلي: املسائل التنظيمية  

  إقرار جدول األعمال  )ج(  

باالتفاق مع رئيس الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر أعدت األمانة جدول األعمال املؤقت، مراعية اآلراء اليت               : لفيةاخل  -١٣
. ملكتـب أعربت عنها األطراف خالل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ واآلراء اليت أعرب عنها أعـضاء ا                

 من جدول أعمالـه  ٦وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، أن يؤجل مؤمتر األطراف النظر يف البند     
إىل الدورة السادسة عـشرة     "  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرة      "املؤقت، املعنون   
  ). أدناه٤٥رة انظر الفق(ملؤمتر األطراف 

، وأن يطلـب إىل األمـني       ٦سيدعى مؤمتر األطراف إىل أن يعتمد جدول األعمال املؤقت بدون البند            : اإلجراء  -١٤
 من االتفاقية يف جدول األعمـال    ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢التنفيذي إدراج بند بشأن االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرة          

  .ر األطراف، مع إدراج احلواشي التفسريية الالزمةاملؤقت للدورة السادسة عشرة ملؤمت

FCCC/CP/2008/1   مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )د(  

ن للهيئة  بناًء على طلب من رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف ُشرع أثناء الدورة الثامنة والعشري              : لفيةاخل  -١٥
الفرعية للتنفيذ يف إجراء مشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية بشأن تعيني أعضاء مكتب الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر                 

وتـذكر  . وستجرى مشاورات أخرى أثناء الدورة عند الضرورة    . وسيقدم تقرير شفوي بشأن هذه املشاورات     . األطراف
 لشغل املناصب االنتخابية يف أية هيئة منـشأة         نظر بشكل فعال يف ترشيح نساء     ى إىل ال   وتدع ٧-م أ /٣٦األطراف باملقرر   

  .االتفاقيةمبوجب 

سيدعى مؤمتر األطراف إىل انتخاب أعضاء مكتب الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر يف أسرع وقت ممكـن           : اإلجراء  -١٦
  . بعد االنتهاء من املشاورات

  قبول املنظمات بصفة مراقب  )ه(  

 وتتضمن قائمة املنظمات اليت تسعى لقبوهلـا        FCCC/CP/2008/3ستعرض على مؤمتر األطراف الوثيقة      : لفيةاخل  -١٧
  . )٤( عقب استعراض املكتب لطلباهتا والنظر فيها،بصفة مراقب

  . سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب: اإلجراء  -١٨

FCCC/CP/2008/3   مذكرة من األمانة.  املقدمة لطلب احلصول على صفة مراقباملنظمات: نيقبول املراقب 

  لفرعية مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئات تنظيم األعمال،  )و(  

سيدعى مؤمتر األطراف إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة، مبا يف ذلك اجلـدول الـزمين املقتـرح                  : اإلجراء  -١٩
  ).ه واملرفق األول أعال٨-١انظر الفقرات  (اتللجلس

FCCC/CP/2008/1   مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال وشروحه  

FCCC/SBSTA/2008/7   مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال وشروحه  

FCCC/SBI/2008/9   مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال وشروحه  

FCCC/AWGLCA/2008/14   كرة من األمني التنفيذيمذ. جدول األعمال وشروحه  

  

                                                      

ؤمتر األطراف ، يطبق إجراء واحد لقبول املنظمات بصفة مراقب يف دورات م١- م أإ/٣٦مبوجب املقرر  )٤(
ودورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، على أن يتوىل مؤمتر األطراف البت يف                  

 .قبول املنظمات بصفة مراقب
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  موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة  )ز(  

دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة              : لفيةاخل  -٢٠
طراف يف بروتوكول كيوتـو     السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ           

، فضالً عن الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع                  )٢٠١٠(
ومتشياً مع مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون رئـيس الـدورة            . )٥()٢٠١١(األطراف يف بروتوكول كيوتو     

ف من جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ورئيس الدورة السابعة عـشرة              السادسة عشرة ملؤمتر األطرا   
  .ملؤمتر األطراف من اجملموعة األفريقية

  وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً، يف الدورة ذاهتا، أن يقر مؤمتر األطراف يف دورته الرابعـة عـشرة الفتـرة                      -٢١
  .)٦(٢٠١٣نوفمرب موعدين لعقد الدورتني يف / تشرين الثاين٢٢ إىل ١١من لفترة  وايونيه/ حزيران١٤ إىل ٣من 

قد يرغب مؤمتر األطراف يف دعوة الرئيس إىل إجراء مشاورات بشأن هذه املسائل والتوصية مبـشاريع                : اإلجراء  -٢٢
  .مقررات أو استنتاجات لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  لتقرير املتعلق بوثائق التفويضاعتماد ا  )ح(  

قدم تقريـره املتعلـق بوثـائق       سيسيفحص املكتب وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف االتفاقية و         : اخللفية  -٢٣
  .)٧(التفويض إىل مؤمتر األطراف العتماده

 الذين حيضرون الدورة    سيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد التقرير املتعلق بوثائق تفويض ممثلي األطراف          : اإلجراء  -٢٤
  . ملشاركة مؤقتاً يف الدورة ريثما يتخذ هذا اإلجراءباوسيسمح للممثلني . الرابعة عشرة للمؤمتر

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  

  ة للتنفيذتقرير اهليئة الفرعي  )ب(  

سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقريري اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة                 -٢٥
التقريرين الشفويني من رئيسي اهليئتني عـن  ب، و٢٠٠٨يونيه /للتنفيذ عن دورتيهما الثامنة والعشرين املعقودتني يف حزيران   

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2008/8 ١٤١، الفقرة. 

)٦( FCCC/SBI/2008/8 ١٤٠، الفقرة. 

طراف يف بروتوكول كيوتو صـاحلة  ، تكون وثائق التفويض الواردة من األ١- م أإ/٣٦مبوجب املقرر   )٧(
ملشاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، ويقدم 
تقرير واحد بشأن وثائق التفويض إىل مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف            

 .اده وفقاً لإلجراءات املعمول هبابروتوكول كيوتو العتم
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وسيتضمن التقرير الشفوي لرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقريراً عـن            . يندورتيهما التاسعة والعشر  
  ُنُهـج  : خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلـدان الناميـة          " من جدول أعمال اهليئة الفرعية املعنون        ٥البند  

  .)٨("حلفز العمل

FCCC/SBSTA/2008/6     للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا الثامنة والعـشرين،          تقرير اهليئة الفرعية 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBI/2008/8 
 Add.1و

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة                
  ٢٠٠٨يه يون/ حزيران١٣ إىل ٤من 

  تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية -٤

 طلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، إىل الفريق العامل املخصص للنظر يف العمـل التعـاوين                  :اخللفية  -٢٦
ووافق كذلك  . رته الرابعة عشرة تقريراً عن التقدم احملرز      الطويل األجل مبوجب االتفاقية أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دو          

  .)٩(على أن يقيِّم التقدم احملَرز يف دورته الرابعة عشرة، باالستناد إىل تقرير الفريق

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير رئيس الفريق العامل املخصص للنظر يف العمـل التعـاوين                  :اإلجراء  -٢٧
  . أعاله وإىل اختاذ أي إجراء يراه مالئما٢٦ًجب االتفاقية املشار إليه يف الفقرة الطويل األجل مبو

FCCC/AWGLCA/2008/3    تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
 ٤مـارس إىل  / آذار٣١عن أعمال دورته األوىل املعقودة يف بانكوك يف الفترة مـن        

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

FCCC/AWGLCA/2008/6                موجز لآلراء اليت أُعرب عنها خالل الدورة األوىل للفريق العامل املخصص للنظر يف
العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بوضع برنامج العمل املمتد            

  يسمذكرة مقدمة من الرئ.  من خطة عمل بايل٧سنتني واملطلوب مبوجب الفقرة 

FCCC/AWGLCA/2008/8               تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢عن أعمال دورته الثانية املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2008/11           يق العامل املخصص للنظر يف     موجز لآلراء اليت أُعرب عنها خالل الدورة األوىل للفر
  مذكرة مقدمة من الرئيس. العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

                                                      

  .٨، الفقرة ١٣- م أ/٢املقرر  )٨(
  .١٠ و٩، الفقرتان ١٣- م أ/١املقرر  )٩(
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FCCC/AWGLCA/2008/12                تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن
  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ إىل ٢١أعمال دورته الثالثة املعقودة يف أكرا يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2008/13                موجز لآلراء اليت أُعرب عنها خالل الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص للنظر يف
  مذكرة مقدمة من الرئيس. العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -٥

  اآللية املالية لالتفاقية  )أ(  

 انظر جدول األعمال املؤقت للـدورة التاسـعة والعـشرين للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ وشـروحه                   :اخللفية  -٢٨
(FCCC/SBI/2008/9).  

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيـه والتوصـية مبـشاريع                   :اإلجراء  -٢٩
  .و استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرةمقررات أ

  البالغات الوطنية  )ب(  

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  ‘١‘  

 انظر جدول األعمال املؤقت للـدورة التاسـعة والعـشرين للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ وشـروحه                   :اخللفية  -٣٠
(FCCC/SBI/2008/9).  

سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيـه والتوصـية مبـشاريع                  : اإلجراء  -٣١
  .مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

   لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  ‘٢‘  

 انظر جدول األعمال املؤقت للـدورة التاسـعة والعـشرين للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ وشـروحه                   :اخللفية  -٣٢
(FCCC/SBI/2008/9).  

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقـررات أو                  :اإلجراء  -٣٣
  .ر األطراف يف دورته الرابعة عشرةاستنتاجات كي يعتمدها مؤمت

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(  

 انظر جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة               :اخللفية  -٣٤
ة للتنفيذ وشروحه    وجدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعي        (FCCC/SBSTA/2008/7)وشروحه  

(FCCC/SBI/2008/9).  
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 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة                 :اإلجراء  -٣٥
  .الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )د(  

لـدورة التاسـعة والعـشرين للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ وشـروحه              انظر جدول األعمال املؤقت ل    : اخللفية  -٣٦
)FCCC/SBI/2008/9.(  

 مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيـه، والتوصـية مبـشاريع       ي سيدع :اإلجراء  -٣٧
  .ررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرةمق

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(  

  )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   ‘١‘  

ين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة        انظر جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشر       :اخللفية  -٣٨
 وجدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وشروحه           (FCCC/SBSTA/2008/7)وشروحه  

(FCCC/SBI/2008/9).  

 والتكنولوجيـة واهليئـة      سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية            :اإلجراء  -٣٩
. الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة                

، ستتناول اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية القضايا املتـصلة          ١٠-م أ /١ من املقرر    ٢٣وعمالً بأحكام الفقرة    
وستتناول اهليئة الفرعية للتنفيذ اجلوانب األخرى      .  نريويب بشأن آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه          بربنامج عمل 
 فيما يتصل باآلثار الضارة لتغري املناخ وآثار تدابري االستجابة وفقاً الستنتاجات اهليئـة الفرعيـة                ١٠-م أ /١لتنفيذ املقرر   

  .)١٠(ينللتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشر

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ‘٢‘  

 انظر جدول األعمال املؤقت للـدورة التاسـعة والعـشرين للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ وشـروحه                   :اخللفية  -٤٠
(FCCC/SBI/2008/9).  

ـ               : اإلجراء  -٤١ ية مبـشاريع   سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيـه والتوص
  .مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

                                                      

)١٠( FCCC/SBI/2008/8٣٩ إىل ٣٥  من، الفقرات. 
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  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )و(  

  يف إطار هذا البند ميكن تناول أية مسائل بشأن االتفاقية حتيلها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف، مبا                 :اخللفية  -٤٢
  .يف ذلك مشاريع املقررات واالستنتاجات املنجزة يف الدورتني الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين للهيئتني الفرعيتني

سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشاريع املقررات أو االستنتاجات املتعلقة باالتفاقية واليت حتيلها اهليئة : اإلجراء  -٤٣
كنولوجية أو اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورتيهما الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين، مبـا يف              الفرعية للمشورة العلمية والت   

  . من االتفاقية٦ذلك مشروع مقرر حمتمل بشأن املادة 

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

) أ(٢الفقـرة   االتفاقية على إجراء استعراض ثاٍن ملدى كفاية أحكام          من   ٤من املادة   ) د(٢ تنص الفقرة    :اخللفية  -٤٤
وقد اتضح يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف أنـه         . ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يف موعد أقصاه     ٤من املادة   ) ب(و
ول األعمـال املؤقـت     وأثناء النظر يف جد   . بشأن هذه املسألة  " تعذّر التوصل إىل اتفاق على أية استنتاجات أو مقررات        "

:  والصني تعديل بند جدول األعمال هذا حبيث يصبح كـاآليت          ٧٧ل للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، اقترحت جمموعة ا      
ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن هذا االقتراح، ومن         ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢استعراض مدى كفاية الفقرة     "

وأُدرج البند يف كل دورة الحقة من دورات        . أعمال الدورة، باستثناء هذا البند الذي ظل معلقاً       مث فقد أقر املؤمتر جدول      
 والصني يف الـدورة     ٧٧ل التعديل الذي اقترحته جمموعة ا    تبني  مؤمتر األطراف يف جدول األعمال املؤقت مشفوعاً حباشية         

مشاورات تثناء هذا البند الذي ظل معلقاً، وأجرى الرئيس اخلامسة ملؤمتر األطراف، وأقر املؤمتر جدول األعمال املؤقت باس
  .بشأن املوضوع وقدم تقريراً عن هذه املشاورات يف جلسة الحقة

ويف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، أحاطت اهليئة علماً مبقترحات األمني التنفيذي، اليت أبـداها                  -٤٥
هذا البند  لتناول  ة  نعلبشأن السبل امل  ).  أعاله ١٣انظر الفقرة   (يف دورته الثالثة عشرة     رداً على طلب قدمه مؤمتر األطراف       

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يؤجِّل مؤمتر األطراف نظره يف هذا البند عمالً بأحكام املـادة                . )١١(من جدول األعمال  
حينئذ ميكن ملؤمتر األطراف    . عشرة ملؤمتر األطراف   من مشروع النظام الداخلي املعمول به، إىل حني الدورة السادسة            ١٣

  .أن يقرر كيفية املضي يف أعماله، وذلك حسب النتائج اليت تتمخض عنها املناقشات املتعلقة خبارطة طريق بايل

إىل  يف سياق اعتماد جدول أعمال الدورة، سُيدعى مؤمتر األطراف إىل أن يؤجل نظره يف هذا البنـد                   :اإلجراء  -٤٦
  ). أعاله١٤انظر الفقرة (السادسة عشرة دورته 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٧

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦البيانات املالية املراَجعة لفترة السنتني   )أ(  

 انظر جدول األعمال املؤقت للـدورة التاسـعة والعـشرين للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ وشـروحه                   :اخللفية  -٤٧
(FCCC/SBI/2008/9).  

                                                      

)١١( FCCC/SBI/2008/8 ١١٩، الفقرة. 
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سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيـه والتوصـية مبـشاريع                   :اإلجراء  -٤٨
  .مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  

ة التاسـعة والعـشرين للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ وشـروحه              انظر جدول األعمال املؤقت للـدور      :اخللفية  -٤٩
(FCCC/SBI/2008/9).  

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيـه والتوصـية مبـشاريع                   :اإلجراء  -٥٠
  .مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  فيع املستوى اجلزء الر-٨

سُيديل الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرون ببياناهتم الوطنية يف جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   -٥١
 إىل ١١العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وذلك أثناء اجلزء الرفيع املستوى الذي سُيعقد يف الفترة من 

سُتعمَّم النصوص الكاملة للبيانات الرمسية إذا مت توفري ُنسخ كافية منها لألمانة أثناء و. ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٢
  .سري الدورة

واملدة . ونظراً لعدد األطراف والوقت احملدود املتاح لإلدالء بالبيانات، سيكون من الضروري حتديد مدة كل بيان  -٥٢
إلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال يتكلم أعضاء وتشجَّع األطراف بقوة على ا. املوصى هبا هي ثالث دقائق

  .وسُيتاح وقت إضايف ملثل هذه البيانات، اجملموعة اآلخرون

. )١٢(٢٠٠٨ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٧أكتوبر إىل   / تشرين األول  ١٠وسُتفتتح قائمة املتكلمني يف الفترة من         -٥٣
  .استمارة التسجيل لدى اإلشعار بعقد الدورتنيومنها مني األطراف املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلوسترسل إىل 

هذه الوثيقة، بعد أن ينظر فيهـا املكتـب        إىل  وقد ُيتاح املزيد من املعلومات عن اجلزء الرفيع املستوى يف إضافة              -٥٤
  . كما سُتتاح معلومات عن مشاركة رؤساء هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة. واحلكومة املضيفة

   بصفة مراقب  بيانات املنظمات اليت حتظى-٩

 العامل سُيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمات أمام مؤمتر األطراف  -٥٥
  .وسيجري تعميم معلومات إضافية يف هذا الشأن. بوصفه اجتماع األطراف

                                                      

لدى أمانة اتفاقية األمم  العالقات اخلارجية   ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب           )١٢(
 (1999 815 228 49+) أو الفاكس (1520/1506 815 228 49+)تحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ وذلك بواسطة اهلاتف امل

  .<secretariat@unfccc.int>أو الربيد اإللكتروين 
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   مسائل أخرى-١٠

  .ى يوجَّه إليها اهتمام مؤمتر األطراف يف إطار هذا البندسيجري تناول أية مسائل أخر  -٥٦

  اختتام الدورة -١١

  عشرةاعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الرابعة   )أ(  

  .مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف هناية الدورةعد  سُي:لفيةاخل  -٥٧

لمقرِّر باستكمال التقرير عقب الدورة واإلذن لشروع التقرير  سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد م:اإلجراء  -٥٨
  .بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

  اختتام الدورة  )ب(  

  .سُيعلن الرئيس اختتام الدورة  -٥٩
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  املرفق الثاين

  الوثائق اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة
  الوثائق املُعدَّة للدورة

FCCC/CP/2008/1 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/CP/2008/2 مذكرة من األمانة. تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف 

FCCC/CP/2008/3 املنظمات املقدمة لطلب احلصول على صفة مراقب: قبول املراقبني .
 مذكرة من األمانة

 وثائق أخرى سُتعرض على الدورة

FCCC/CP/1996/2 ة من األمانةمذكر. اعتماد النظام الداخلي. املسائل التنظيمية 

FCCC/SBSTA/2008/6          تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتـا
 ١٣ إىل   ٤الثامنة والعشرين املعقودة يف بـون يف الفتـرة مـن            

 ٢٠٠٨ هيوني/حزيران

FCCC/SBSTA/2008/7 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBI/2008/8و Add.1  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والعشرين املعقودة يف
 ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران١٣ إىل ٤بون يف الفترة من 

FCCC/SBI/2008/9 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/AWGLCA/2008/3        الطويـل   تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين 
األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورتـه األوىل املعقـودة يف           

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١لفترة من ا بانكوك يف

FCCC/AWGLCA/2008/6           موجز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل الدورة األوىل للفريق العامل
تفاقية مبوجب اال  املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل        

سنتني واملطلوب مبوجـب    تد  فيما يتعلق بوضع برنامج العمل املم     
  مذكرة مقدمة من الرئيس.  من خطة عمل بـايل٧الفقرة 

FCCC/AWGLCA/2008/8           تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويـل
املعقودة يف بون    األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته الثانية      

   ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢الفترة من يف 
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FCCC/AWGLCA/2008/11           موجز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل الدورة الثانية للفريق العامل
. املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  مذكرة مقدمة من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2008/12     ظر يف العمل التعاوين الطويـل      تقرير الفريق العامل املخصص للن
 أكرااملعقودة يف   الثالثة  األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته       

  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٧ إىل ٢١يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2008/13           موجز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل الدورة الثالثة للفريق العامل
. مبوجب االتفاقية املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل 

  مذكرة مقدمة من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2008/14 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

_ _ _ _ _  

  


