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   األطرافمؤمتر
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢- ١بوزنان، 
  

  من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية

  إضافة

  جدول األعمال املؤقت التكميلي 
  ∗ومعلومات إضافية عن اجلزء الرفيع املستوى

   مقدمة- أوالً 
  .بعة عشرة إلدراج بند يف جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف يف دورته الرانورد طلب من كازاخستا  - ١

 الثالثة من مشروع النظام الداخلي املطَبَّق، وباالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف يف دورته ١٢ووفقاً للمادة   - ٢
  .٧عشرة، ُيدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت التكميلي الوارد أدناه بوصفه البند 

                                                      

تقدَّم هذه الوثيقة متأخرة بسبب توقيت تقدمي رسالة كازاخستان، وبقصد تضمينها معلومات عن آخر   ∗  
 .ما أحرز من تقدم خبصوص اجلزء الرفيع املستوى
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  جدول األعمال املؤقت التكميلي - ثانياً 
  : للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، املقترح بعد التشاور مع الرئيسالتكميليال املؤقت فيما يلي جدول األعم  -٣

  .افتتاح الدورة  - ١  
  :املسائل التنظيمية  - ٢  

   عشرة؛الرابعةانتخاب رئيس للمؤمتر يف دورته   )أ(
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(
  رئيس؛انتخاب أعضاء املكتب غري ال  )د(
  راقب؛املقبول املنظمات بصفة   )ه(
  تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني؛  )و(
  ؛موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة  )ز(  

  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(

  : عنهمااملنبثقةتقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات   - ٣  
  يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛تقرير اهل  )أ(
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(

  . العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةالفريق العامل املخصص للنظر يفتقرير   - ٤  

  :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  - ٥  
  تفاقية؛اآللية املالية لال  )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 يف إطار االتفاقية؛  )د(
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه(
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تـدابري التكيــف واالستجابــة              ‘١‘

  ؛)١٠- م أ/١املقرر(
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   بأقل البلدان منواً؛املتعلقةسائل امل  ‘٢‘
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )و(

  .)١( من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢ ملدى كفاية أحكام الفقرة االستعراض الثاين  - ٦  
  .)٢(٢٠١٢- ٢٠٠٨ يف الفترة نااللتزامات الكمية الطوعية لكازاخستامعلومات عن   - ٧  

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ٨  

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

  .اجلزء الرفيع املستوى  - ٩  

  .راقبامل مبركز تتمتعبيانات املنظمات اليت   - ١٠  

  .مسائل أخرى  - ١١  

  :اختتام الدورة  - ١٢  

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

   شروح جدول األعمال املؤقت التكميلي- ثالثاً 
  ٢٠١٢- ٢٠٠٨معلومات عن االلتزامات الكمية الطوعية لكازاخستان للفترة  – ٧

ورد طلب من كازاخستان إلدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف يف           : خلفية املوضوع   - ٤
خذ باملعلومات ويدعو هذا الطلب األطراف يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو امللحق هبا إىل األ. دورته الرابعة عشرة

  .)٣(اليت مت إعدادها لدورة مؤمتر األطراف الرابعة عشرة عن التزامات كازاخستان الطوعية خبفض االنبعاثات

                                                      

 الثامنة والعشرين، مبقترحات األمني التنفيذي املقدمة استجابة أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً، يف دورهتا )١(
باالستعراض الثاين ملدى "بشأن السبل املمكنة ملعاجلة بند جدول األعمال املتعلق . لطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ . الدورةيف ضوء التطورات يف تلك "  من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢كفاية أحكام الفقرة 
.  من مشروع النظام الداخلي الساري، إىل دورته السادسة عشرة١٣ يف هذا البند عمالً باملادة همؤمتر األطراف بإرجاء نظر

  .يرغب املؤمتر، آنذاك يف البت يف كيفية املضي قدماً، رهنا بنتائج مناقشات خارطة طريق بايل وقد
  .كازاخستانيف جدول األعمال املؤقت بطلب من هذا البند ج أُدر )٢(
)٣( FCCC/CP/2008/5.  
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سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند عن طريق إجراء مناقشة يف اجللـسات العامـة                 : اإلجراء  - ٥
  .وحتديد اإلجراءات املالئمة

FCCC/CP/2008/5     وموّجهة من كازاخستان إىل األمني      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣رسالة مؤرخة 
التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ، فيمـا يتعلـق              

  .٢٠١٢- ٢٠٠٨باملعلومات عن التزامات كازاخستان الطوعية للفترة 

   الترتيبات للجزء الرفيع املستوى–رابعاً 
يس الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، على إثر مشاورات مع األطراف، الـدعوة إىل إجـراء                قرر رئ   - ٦

وسيوفر اجتماع  ". رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل     "مناقشة اجتماع مائدة مستديرة غري رمسية حول        
ئيسية للرؤية املشتركة للتعاون الطويـل      املائدة املستديرة للوزراء ورؤساء الوفود جواً تفاعلياً ملناقشة العناصر الر         

وسيكون التوصل إىل هذا التفاهم حيوياً يف إضفاء صبغة . التوصل إىل تفاهم مشترك بشأهناسيمكنهم من واألجل، 
  .٢٠٠٩النهائية يف عام  إجيابية على املفاوضات

رب بإحدى قاعيت اجللسات    ديسم/ كانون األول  ١١وستعقد مناقشات املائدة املستديرة بعد ظهر يوم اخلميس           - ٧
وكـذلك   ، للسهر على أن يكون موعد ومكان انعقاد اجتماع املائدة املستديرة مناسـباً            واجلهود جارية حالياً  . العامة

وسُتبث املناقشات أيضاً عن طريـق      . على توافر الطاقة املالئمة للمشاركة احلرة لكافة الوزراء ورؤساء الوفود         السهر  
  .ى الشبكة أثناء الدورة وبعدهاالبث املباشر واحلي عل

وستصدر ورقة معلومات أساسية من إعداد رئيس مؤمتر األطراف، ملساعدة الـوزراء ورؤسـاء الوفـود يف                   - ٨
وسوف تتضّمن ورقة املعلومات األساسية عدداً من املـسائل الـيت           . حتضرياهتا للمناقشات يف اجتماع املائدة املستديرة     

  .ُيقصد هبا حفز النقاش

يعمل رئيس الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف بوصفه رئيساً ملناقشات اجتماع املائدة املستديرة ولـن               وس  - ٩
توَضع قائمة باملتكلمني قبل بداية اجتماع املائدة املستديرة؛ لكن سُيبذل كل جهد للسهر على إتاحة الفرصة لكل وزير        

بيان له أن يفعل ذلك من خالل التقدم بطلب إىل الـرئيس            وكل من يرغب يف اإلدالء ب     . أو رئيس وفد لتناول الكلمة    
وسيطلب الرئيس تفاهم األطراف خبصوص الوقت احملدد للمداخالت والـيت جيـب مـن األنـسب،                . لذلك الغرض 

  .باسم جمموعات األطرافوسُتعطى األولوية للبيانات املدىل هبا . يتجاوز الدقيقتني لكل متكلّم  أال

  .راً عن املناقشات بإصدار موجز للرئيس يعكس نقاط املناقشة الرئيسيةوسيقّدم الرئيس تقري  - ١٠

 -  -  -  -  - 


