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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 

  التنظيميةاملسائل 
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  من األمينة التنفيذيةمقدمة مذكرة     

  جدول األعمال املؤقت  - أوالً  
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(  
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(  
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(  
  ء املكتب غري الرئيس؛انتخاب أعضا  )د(  
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(  
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )و(  
  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة؛  )ز(  
  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  
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  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣
  ة للمشورة العلمية والتكنولوجية؛تقرير اهليئة الفرعي  )أ(  
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  -٤
  . من االتفاقية١٧األطراف مبوجب املادة املقترحات املقدمة من النظر يف   -٥
طراف إلدخال تعديالت على االتفاقية مبوجـب       النظر يف املقترحات املقدمة من األ       -٦

  .١٦ و١٥مادتيها 
  . الطرائق واإلجراءات-اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   -٧
  . تقرير اللجنة االنتقالية-الصندوق األخضر للمناخ   -٨
 مـن  ٤مـن املـادة     ) ب(و) أ(٢تني الفرعيتني   االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقر      -٩

  .)١(االتفاقية
  :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  -١٠

  :اآللية املالية لالتفاقية  )أ(  
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل            '١'

  مرفق البيئة العاملية؛
  :البالغات الوطنية  )ب(  
   األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛البالغات الوطنية املقدمة من '١'
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول              '٢'

  لالتفاقية؛
  تطوير التكنولوجيات ونقلها؛  )ج(  
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )د(  
   من االتفاقية؛٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(  
املقـرر  (ينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة       تنفيذ برنامج عمل بو    '١'

  ؛)١٠-م أ/١
  ؛املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً '٢'

__________ 

 يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، وسُيبحث يف الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر              ُترك هذا البند معلقاً    )١(
 أدناه شروح   ٥٧-٥٥وترد يف الفقرات    .  من مشروع النظام الداخلي املعمول به      ١٦ للمادة   وفقاًاألطراف،  

 .مفصلة يف هذا الصدد
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  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )و(  
تسريع احلصول على التكنولوجيات األساسية إلجراءات التخفيف والتكيف ومـا            -١١

  .فكريةيتصل هبا من حقوق امللكية ال
  .الوصول العادل إىل التنمية املستدامة  -١٢
  .التدابري التجارية االنفرادية  -١٣
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٤

  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(  
  .٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  

  .اجلزء الرفيع املستوى  -١٥
  .ت املنظمات املشاركة بصفة مراقببيانا  -١٦
  .مسائل أخرى  -١٧
  :اختتام الدورة  -١٨

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة؛  )أ(  
  .إغالق الدورة  )ب(  

  )٢(نبذة عامة: التنظيم املقترح ألعمال الدورات  - ثانياً  
 صباح  ديربان، املناخ يف    سُيقام حفل ترحييب مبناسبة افتتاح مؤمتر األمم املتحدة لتغري          -١

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨يوم االثنني 
ة عـشرة   بع الـسا  ؤمتر األطراف الـدورةَ   سيفتتح رئيُس الدورة السادسة عشرة مل     و  -٢

 من جدول األعمال املؤقت، فضالً عـن بعـض          ١وسيتناول مؤمتر األطراف البند     . للمؤمتر
ة عـشرة  بعا يف ذلك انتخاب رئيس الـدورة الـسا  ، مب٢البند املدرجة يف   املسائل اإلجرائية   

اإلدالء ببيانات باسـتثناء    قرر  وليس من امل  . للمؤمتر، وإقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال     

__________ 

ف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع          ملا كانت الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطرا       )٢(
تناول الـدورتني   ه النبذة العامة ت   األطراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدان خالل فترة الدورة ذاهتا، فإن هذ          

 يف شروح جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة ملؤمتر األطـراف           ه النبذة العامة أيضاً   ويرد نص هذ  . معاً
كـي يـسهل علـى      ) FCCC/KP/CMP/2011/1(ه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       العامل بوصف 

وقد تتاح تفاصيل أخرى يف موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن            . ااألطراف واملراقبني الرجوع إليه   
 .تغري املناخ على شبكة اإلنترنت
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 جدول أعمالـه إىل    من اًوسُيحيل مؤمتر األطراف بنود   . البيانات اليت سُتلقى باسم اجملموعات    
  .لسة االفتتاحية ُترفع اجلمث. اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء

ة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف         بعوبعد ذلك ُتفتتح الدورة السا      -٣
اجتمـاع  /وسيتناول مؤمتر األطـراف   ). اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   

        املدرجـة يف   من جدول أعماله املؤقت، وكذلك بعض املـسائل اإلجرائيـة           ١األطراف البند   
اإلدالء ببيانـات   املقرر  وليس من   . ، مبا يف ذلك إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال        ٢البند  

 اًاجتماع األطراف بنود  /وسُيحيل مؤمتر األطراف  . باستثناء البيانات اليت سُتلقى باسم اجملموعات     
  .ية ُترفع اجللسة االفتتاح مث. جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني حسب االقتضاءمن
ة عشرة  بع بالدورة السا  ئات الفرعية اجتماعات الدورات التالية للهي   تقّرر أن تقترن    و  -٤

  :اجتماع األطراف/ة ملؤمتر األطرافبعملؤمتر األطراف والدورة السا
  الدورة اخلامسة والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ؛  )أ(  
  علمية والتكنولوجية؛الدورة اخلامسة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة ال  )ب(  
اجلزء الرابع من الدورة السادسة عشرة للفريق العامل املخـصص املعـين              )ج(  

فريـق  (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو            
  ؛)٣(، أو دورُته السابعة عشرة)االلتزامات اإلضافية

رة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل      اجلزء الرابع من الدورة الرابعة عش       )د(  
  .)٤(، أو دورته اخلامسة عشرة)فريق العمل التعاوين(التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

ا كانت ست هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فـسيكون الوقـت املتـاح              وملّ  -٥
قيـق االسـتفادة    بغيـة حت  و. لالجتماعات حمدوداً جداً، وخاصة الجتماعات أفرقة االتصال      

اقتـراح  ، بالتشاور مع األطراف،     جيوز للرؤساء املُتاح للمفاوضات   القصوى من احليز الزمين     
وستستند اقتراحاهتم إىل هـذه املـشاورات وإىل        . العملتسريع  تدابري لتوفري الوقت وُنهجاً ل    

أو /وضـات و والبيانات ذات الصلة املقدَّمة أثناء اجللسات العامة، وستراعي أي مفا      الورقات  
  .استنتاجات سابقة

وسُتقدَّم معلومات إضافية تتعلق بالترتيبات الالزمة للدورة السابعة عـشرة ملـؤمتر              -٦
  .اجتماع األطراف يف إضافة هلذه الوثيقة/األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف

__________ 

 بتعليق تلك الدورة    السادسة عشرة، قراراً  سيتخذ فريق االلتزامات اإلضافية، خالل اجلزء الثالث من دورته           )٣(
 .أو اختتامها

 بتعليق تلـك الـدورة أو       سيتخذ فريق العمل التعاوين، خالل اجلزء الثالث من دورته الرابعة عشرة، قراراً            )٤(
 .اختتامها
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ل اجتماع األطراف يف جلسات عامة خال     /مؤمتر األطراف وسينعقد مؤمتر األطراف و     -٧
  .تني الفرعيتنيإىل اهليئُتحال األسبوع األول لتناول بنود جدويل أعماهلما اليت لن 

. ديـسمرب / كـانون األول   ٦وسيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،           -٨
وسيدعى الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود إىل إلقاء بيانات وطنية يف اجللسات املـشتركة              

. ديـسمرب / كانون األول  ٨-٧اجتماع األطراف يف يومي     /متر األطراف مؤملؤمتر األطراف و  
جتربـة   ضوء يفو. ديسمرب/ كانون األول  ٩يستمر اجلزء الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة،        سو

اجتمـاع  /مؤمتر األطراف مؤمتر األطراف و  بني  عقد جلسة مشتركة    تقرر  الدورات السابقة،   
منفصلة وسُتعقد جلسات   . ملشاركة بصفة مراقب  ااألطراف لالستماع إىل بيانات املنظمات      

ديـسمرب  / كـانون األول   ٩اجتماع األطراف يوم اجلمعة     /مؤمتر األطراف ملؤمتر األطراف و  
  . احلاليتنيدورتيهما عن نبثقةقررات واالستنتاجات املالعتماد امل

 ،)٥( والثالثني ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية           -٩
إتاحة يتوخى من ذلك بصفة خاصة      ، و ٠٠/١٨مجيع اجللسات يف الساعة     ُحدِّد موعد انتهاء    

يف جيـوز   وقت كاٍف لألطراف واجملموعات اإلقليمية للتحضري للجلسات اليوميـة، لكـن            
تتراوح بني سـاعتني    مواصلة اجللسات ملدة    ، حسب كل حالة على حدة،       ظروف استثنائية 

  .ثالث ساعاتو
 )٦(، يف دورهتا الرابعة والثالثني، إىل االستنتاجات      أيضاًوأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١٠

قـدر   تنظيم فترات الدورات املقبلـة،       يف،  تتبعاألمانة بأن   اليت خلصت إليها وأوصت فيها      
أو /عقد أكثر من جلستني مـن اجللـسات العامـة و          القائمة على عدم    مارسة  اإلمكان، امل 
قة االتصال يف وقت واحد، على أال يتجاوز جمموع عدد اجللسات اليت تعقد يف              جلسات أفر 

  .وقت واحد، مبا يف ذلك اجللسات غري الرمسية، ست جلسات

  شروح جدول األعمال املؤقت  - ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
ستفتتح الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف رئيسة مـؤمتر األطـراف يف دورتـه        -١١

  .ة عشرة السيدة باتريسيا إسبينوزا كانتيانو، وزيرة خارجية املكسيكالسادس

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 
)٦( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 



FCCC/CP/2011/1 

GE.11-63597 6 

  املسائل التنظيمية  -٢  

  انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف  )أ(  
ستدعو رئيسة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف إىل انتخاب الـسيدة           : اخللفية  -١٢

الدولية والتعاون يف جنوب أفريقيا، رئيسة ملـؤمتر        ماشاباين، وزيرة العالقات     - ماييت نكوانا 
ماشاباين  - وقد رشحت اجملموعة األفريقية السيدة نكوانا     . األطراف يف دورته السابعة عشرة    

وستعمل أيضاً رئيـسة ملـؤمتر      . وفقاً لقاعدة التناوب بني اجملموعات اإلقليمية على الرئاسة       
  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/األطراف

  اعتماد النظام الداخلي  )ب(  
قررت األطراف، يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، مواصلة تطبيق          : اخللفية  -١٣

       على العادة املتبعة يف الدورات السابقة، باسـتثناء مـشروع           مشروع النظام الداخلي، سرياً   
األطراف يف الفتـرة    وأعلنت الرئيسة يف تلك الدورة أهنا ستجري مشاورات مع          . ٤٢املادة  

الفاصلة بني الدورات، وستقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة يف حـال               
  .طرأت أي تطورات جديدة

يود مؤمتر األطراف أن يقرر مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي وأن           قد  : اإلجراء  -١٤
 إىل التوصل إىل    اء مشاورات سعياً  يدعو رئيسة الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف إىل إجر        

  .اعتماد النظام الداخلي

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

  إقرار جدول األعمال  )ج(  
أعدت األمانة، باالتفاق مع رئيسة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف،          : اخللفية  -١٥

مال املؤقت للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، آخذة يف االعتبـار           مشروع جدول األع  
اآلراء اليت أعربت عنها األطراف وأعضاء املكتب والبنود اليت اقترحت األطراف إدراجها يف             

  .جدول األعمال املؤقت
  .سيدعى مؤمتر األطراف إىل إقرار جدول أعماله: اإلجراء  -١٦

FCCC/CP/2011/1   مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. ؤقت وشروحهاألعمال املجدول 
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )د(  

بناًء على طلب من رئيسة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، بدأت يف            : اخللفية  -١٧
الدورة الرابعة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني مشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية            
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 أعضاء مكتب الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـراف والـدورة الـسابعة ملـؤمتر               لتسمية
. وستجرى مشاورات أخرى أثناء الدورة إذا اقتـضى األمـر         . اجتماع األطراف /األطراف

، والنظر بصورة فّعالة يف ترشيح نساء لـشغل         ٧-م أ /٣٦املقرر  مراعاة  وُتدعى األطراف إىل    
  .ُتنشأ مبوجب االتفاقيةاملناصب االنتخابية يف أي هيئة 

سُيدعى مؤمتر األطراف إىل انتخاب أعضاء مكتب دورته السابعة عـشرة           : اإلجراء  -١٨
اجتماع األطراف يف أقرب فرصة ممكنـة عقـب انتـهاء           /والدورة السابعة ملؤمتر األطراف   

  .املشاورات

  قبول املنظمات بصفة مراقب  )ه(  
 اليت تتضمن قائمة    FCCC/CP/2011/2يقة  ستعرض على مؤمتر األطراف الوث    : اخللفية  -١٩

  .)٧(املنظمات اليت تلتمس قبوهلا بصفة مراقب، وذلك بعد أن يستعرضها املكتب وينظر فيها
  .سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب: اإلجراء  -٢٠

FCCC/CP/2011/2   ول على صفة   املنظمات املقدمة لطلب احلص   : قبول املراقبني
  من األمانةمقدمة مذكرة . مراقب

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  )و(  
سيدعى مؤمتر األطراف إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة، مبا يف ذلك            : اإلجراء  -٢١

  ). أعاله١٠-١انظر الفقرات (اجلدول الزمين املقترح للجلسات 
FCCC/CP/2011/1     مـن  مقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/SBSTA/2011/3     مذكرة مقدمة مـن    . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/SBI/2011/8     مذكرة مقدمة مـن    . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/AWGLCA/2011/X

)٨(  Provisional agenda and annotations. Note by the 

Executive Secretary 

__________ 

دة لقبول املنظمات بصفة مراقب يف دورات مـؤمتر األطـراف           ، ستجري عملية واح   ١-م أإ /٣٦مبوجب املقرر    )٧(
 .املتعلقة بذلك على أن يتخذ مؤمتر األطراف القرارات ،اجتماع األطراف/ومؤمتر األطراف

 .أعاله) د(٤انظر الفقرة  )٨(
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  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  )ز(  
سيلزم يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف اختاذ قرار بـشأن موعـد             : اخللفية  -٢٢

ثامنة ملؤمتر  ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، اليت ستعقد باالقتران بالدورة ال           
ديـسمرب  / كـانون األول   ٧نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٦من  (اجتماع األطراف   /األطراف
 مببدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون رئيس الدورة الثامنة عشرة           والتزاماً). ٢٠١٢

الثالثني، والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة و       . ملؤمتر األطراف من جمموعة آسيا    
 والدورة الثامنة   املشاورات اجلارية فيما يتعلق باستضافة الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف         

  .)٩(اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف
 مع مبدأ التنـاوب بـني اجملموعـات         شياًاوفيما يتعلق بفترات الدورات املقبلة، ومت       -٢٣

ؤمتر األطراف والـدورة التاسـعة ملـؤمتر        اإلقليمية، سيكون رئيس الدورة التاسعة عشرة مل      
  .اجتماع األطراف من جمموعة أوروبا الشرقية/األطراف

وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف الدورة ذاهتا، بالتواريخ التالية لفترات الدورات              -٢٤
  :)١٠(املقبلة لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

 ٣يونيه، ومـن األربعـاء      / حزيران ١٥يه إىل األحد،    يون/ حزيران ٤من األربعاء    •
ديسمرب، لفترات الـدورات يف  / كانون األول١٤ديسمرب إىل األحد    /كانون األول 

 ؛٢٠١٤عام 

     ٢يونيـه، ومـن األربعـاء       / حزيران ١٤يونيه إىل األحد    / حزيران ٣من األربعاء    •
ت الـدورات يف  ديسمرب، لفترا/ كانون األول١٣ديسمرب إىل األحد    /كانون األول 

 ؛٢٠١٥عام 

 تـشرين   ٣٠مايو، ومن األربعـاء     / أيار ٢٩مايو إىل األحد    / أيار ١٨من األربعاء    •
رات الـدورات يف    ـديسمرب، لفت /ون األول ـ كان ١١د  ـنوفمرب إىل األح  /الثاين
 .٢٠١٦عام 

سيتعني على مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة اختاذ قرار بشأن البلد            : اإلجراء  -٢٥
وسُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مقـرر بـشأن مواعيـد    . ضيف لدورته الثامنة عشرة   املُ

وأماكن انعقاد الدورات املقبلة، مبا يف ذلك مكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف              
وقد ينظر مؤمتر األطـراف أيـضاً يف أي         . اجتماع األطراف /والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   

دَّم الستضافة الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطـراف والـدورة التاسـعة ملـؤمتر              عروض ُتق 
  .اجتماع األطراف، واختاذ إجراء بشأن ذلك حسب االقتضاء/األطراف

__________ 

)٩( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٣، الفقرة. 
)١٠( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٥، الفقرة. 
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  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  
 من مشروع النظام الداخلي املعمول بـه، ُتقـدَّم وثـائق            ١٩وفقاً للمادة   : اخللفية  -٢٦
     ويض ممثلي األطراف، وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين، إىل األمانة يف موعـد             تف

ـ         وُتبلّ.  ساعة بعد افتتاح الدورة    ٢٤ال يتجاوز    شكيل غ األمانة أيضاً بأي تغيري الحـق يف ت
وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية، ويف              . الوفد
ة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية تصدر هذه الوثائق عن السلطة املختصة يف تلك             حال

ليعتمده مـؤمتر األطـراف     بشأهنا  وسيفحص املكتب وثائق التفويض ويقدم تقريره       . املنظمة
وحيق للممثلني املشاركة بـصورة مؤقتـة يف        ).  من مشروع النظام الداخلي    ٢٠انظر املادة   (

 ٢١انظر املادة   (الذي يتخذه مؤمتر األطراف بقبول وثائق تفويضهم        لقرار  الدورة يف انتظار ا   
واألطراف اليت لديها وثائق التفويض الصحيحة هي وحـدها         ). من مشروع النظام الداخلي   

وسُيعرض على مـؤمتر    . اليت ميكنها املشاركة يف اعتماد أي بروتوكول أو صك قانوين آخر          
  .ب عن وثائق التفويض العتمادهاألطراف التقرير الذي سيقدمه املكت

سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد التقرير املتعلق بوثائق تفـويض ممثلـي            : اإلجراء  -٢٧
األطراف الذين حيضرون الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، وسُيسمح للمثلني باملشاركة           

  .مؤقتا يف الدورة، يف انتظار هذا اإلجراء

  عيتنيتقريرا اهليئتني الفر  -٣  

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقرير اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة               -٢٨

 إىل مؤمتر    تقريراً أيضاًوسيقدم رئيس اهليئة الفرعية     . والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والثالثني    
  .امسة والثالثنياألطراف عن دورهتا اخل

وسيتضمن تقرير رئيس اهليئة الفرعية عن دورهتا اخلامسة والثالثني أيـة توصـيات               -٢٩
بشأن مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة تنشأ             

دورتيهـا   إىل جدويل األعمال املعتمدين يف       عن األعمال اليت تضطلع هبا اهليئة الفرعية استناداً       
  ).FCCC/SBSTA/2011/3(واخلامسة والثالثني ) FCCC/SBSTA/2011/2(الرابعة والثالثني 

منها ما يتعلق مبسائل تقرر أن ينظر فيهـا        وسيتناول تقرير رئيس اهليئة الفرعية أموراً       -٣٠
  .السابعة عشرةمؤمتر األطراف يف دورته 

FCCC/SBSTA/2011/2      لعلمية والتكنولوجيـة عـن     تقرير اهليئة الفرعية للمشورة ا
 ٦ودة يف بون يف الفترة من       ـدورهتا الرابعة والثالثني، املعق   

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦إىل 
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  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتـا               -٣١

 إىل مؤمتر األطراف عـن دورهتـا         تقريراً أيضاًهليئة الفرعية   وسيقدم رئيس ا  . الرابعة والثالثني 
  .اخلامسة والثالثني

وسيتضمن تقرير رئيس اهليئة الفرعية عن دورهتا اخلامسة والثالثني أيـة توصـيات               -٣٢
بشأن مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة تنشأ             

 إىل جدويل األعمال املعتمدين يف دورتيهـا        هبا اهليئة الفرعية استناداً   عن األعمال اليت تضطلع     
  ).FCCC/SBI/2011/8(واخلامسة والثالثني ) FCCC/SBI/2011/7(الرابعة والثالثني 

أن ينظر فيهـا  تقرر  منها ما يتعلق مبسائل      وسيتناول تقرير رئيس اهليئة الفرعية أموراً       -٣٣
  . عشرةالسابعةمؤمتر األطراف يف دورته 

FCCC/SBI/2011/7و  Add.1             تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عـن دورهتـا الرابعـة
 ١٧ إىل   ٦والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة مـن         

  ٢٠١١يونيه /حزيران

  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  -٤  
طراف يف دورته الثالثة عشرة فريق العمل التعـاوين إلجـراء           أنشأ مؤمتر األ  : اخللفية  -٣٤

 وبعده، إىل التنفيذ الكامل والفعال      ٢٠١٢عملية شاملة تؤدي، يف الوقت احلاضر وحىت عام         
متفـق  حمصلة  واملستدام لالتفاقية من خالل إجراءات تعاونية طويلة األجل قصد التوصل إىل            

  .)١١(رةعليها واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عش
وطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إىل فريق العمل التعاوين مواصلة              -٣٥

سالف الذكر الفيها، بغية تنفيذ االلتزامات الواردة يف املقرر   نظر   إىل الوثائق اليت ي    عمله استناداً 
  .)١٢(وتقدمي النتائج إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها يف دورته السابعة عشرة

حمصلة  يف عمله املتعلق بإعداد      ، أحرز فريق العمل التعاوين تقدماً     ٢٠١١وخالل عام     -٣٦
شاملة ومتوازنة من أجل تقدميها إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة لكي يعتمدها،              

أن العمـل الـذي   علماً  بنتائج دوريت مؤمتر األطراف الثالثة عشرة والسادسة عشرة، و      عمالً
التنفيذ وعلى مسائل مل ُتحسم بعد      متعلقة ب العمل التعاوين يشتمل على مهام      يضطلع به فريق    

__________ 

وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة عـشرة،        ). بايلخطة عمل    (١٣-م أ /١ من املقرر    ٢-١الفقرتان   )١١(
متديد والية فريق العمل التعاوين لتمكينه من مواصلة أعماله هبدف تقدمي نتائجها إىل مؤمتر األطراف لكـي                 

 ).١٥-م أ/١ من املقرر ١الفقرة (يعتمدها يف دورته السادسة عشرة 
 .١٦-م أ/١ من املقرر ١٤٤ و١٤٣الفقرتان  )١٢(
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      من جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة لفريق العمل التعـاوين، والبنـود الفرعيـة              ٣البند  (
  .)١٣()ذات الصلة

وسيجتمع الفريق  . ٢٠١١وترد أدناه إشارة إىل التقرير املتعلق بعمل الفريق يف عام             -٣٧
خرى يف ديربان جبنوب أفريقيا باالقتران مع الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف،              مرة أ 

  .وسيعرض نتائج عمله على املؤمتر كي ينظر فيها
سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف نتائج عمل الفريق املـشار إليهـا يف              : اإلجراء  -٣٨

  . أعاله لكي يعتمدها٣٥الفقرة 

FCCC/CP/2010/7/Add.1   مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة الـيت        تقرير
 تــشرين ٢٩ُعقـدت يف كـانكون يف الفتـرة مـن     

. ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   /الثاين
اإلجراءات الـيت اختـذها مـؤمتر       : اجلزء الثاين . إضافة

  األطراف يف دورته السادسة عشرة
FCCC/AWGLCA/2010/18      ين بالعمـل التعـاوين     تقرير الفريق العامل املخصص املع

الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورته الثالثة عشرة،        
 تـشرين   ٢٩املعقودة يف كـانكون يف الفتـرة مـن          

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاين
FCCC/AWGLCA/2011/9           تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين

عن اجلزأين األول والثاين الطويل األجل مبوجب االتفاقية   
من دورته الرابعة عشرة، املعقودة يف بانكوك يف الفتـرة          

، ويف بون يف الفتـرة      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٥من  
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٧من 

   من االتفاقية١٧األطراف مبوجب املادة املقترحات املقدمة من النظر يف   -٥  
. ن االتفاقية إجراءات اعتماد بروتوكـوالت لالتفاقيـة        م ١٧تتضمن املادة   : اخللفية  -٣٩

جيوز ملؤمتر األطراف، يف أي دورة عادية،       " من االتفاقية على أنه      ١٧ من املادة    ١وتنص الفقرة   
ُتبلـغ األمانـة    " علـى أن     ١٧ من املادة    ٢وتنص الفقرة   ". أن يعتمد بروتوكوالت لالتفاقية   

  ".اد دورة من هذا القبيل بستة أشهر على األقلاألطراف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعق
وقُدمت مخسة منـها يف  . اتـة اقتراحـراف ستـ، قدمت األط١٧ووفقاً للمادة    -٤٠
، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٦ أُبلغ هبا األطراف يف االتفاقية واملوقعون عليها حبلول          ٢٠٠٩عام  

، أُبلغ بـه    ٢٠١٠تراح يف عام    وقُدم اق . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥وأُبلغ هبا الوديع للعلم يف      
__________ 

 ٨ إىل ٣اجلزء األول من الدورة الرابعة عشرة لفريق العمـل التعـاوين املعقـودة يف الفتـرة مـن           يف   قّرأُ )١٣(
 ).FCCC/AWGLCA/2011/9 من الوثيقة ١٣انظر الفقرة ( يف بانكوك بتايلند ٢٠١١أبريل /نيسان
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 ١٧ وأُبلغ به الوديع للعلم يف       ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨األطراف يف االتفاقية واملوقعون عليها يف       
  .٢٠١٠يونيه /حزيران

ونظر مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، يف االقتراحات الستة واتفق علـى               -٤١
) ج(١٠ باملـادتني    السابعة عشرة، عمالً  إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته         

وإضافة إىل ذلك، طلب مـؤمتر األطـراف،        .  من مشروع النظام الداخلي املعمول به      ١٦و
، إىل فريق العمل التعاوين مواصلة مناقشة اخليارات القانونية هبدف          ١٦-م أ /١مبوجب مقرره   

وأعمـال  )  عمل بـايل   خطة (١٣-م أ /١ إىل املقرر    متفق عليها استناداً  حمصلة  التوصل إىل   
 ١٧الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف واالقتراحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة             

  .)١٤(من االتفاقية
سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف االقتراحات الواردة أدناه واختـاذ أي            : اإلجراء  -٤٢

  .إجراء يراه مناسباً

FCCC/CP/2009/3    ة أعدته حكومة اليابان العتمـاده يف       مشروع بروتوكول لالتفاقي
  مذكرة مقدمة من األمانة. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/4           مشروع بروتوكول لالتفاقية مقدم من حكومة توفالو مبوجـب
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية١٧املادة 

FCCC/CP/2009/5      كومة أستراليا العتماده يف    مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته ح
  مذكرة مقدمة من األمانة. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/6        مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة كوستاريكا العتماده
مذكرة مقدمـة مـن     . يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف     

  األمانة
FCCC/CP/2009/7    جب االتفاقية أعدته حكومة الواليـات      مشروع اتفاق تنفيذ مبو

املتحدة األمريكية العتماده يف الدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر          
  مذكرة مقدمة من األمانة. األطراف

FCCC/CP/2010/3         بروتوكول مقترح لالتفاقية من غرينـادا العتمـاده يف الـدورة
  مذكرة مقدمة من األمانة. السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

        يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعـديالت علـى االتفاقيـة مبوجـب      النظر  -٦  
  ١٦ و١٥مادتيها 

.  من االتفاقية إجراءات تعديل االتفاقية ومرفقاهتا      ١٦ و ١٥تتضمن املادتان   : اخللفية  -٤٣
". جيوز ألي طرف أن يقترح تعـديالت لالتفاقيـة        " على أنه    ١٥ من املادة    ١وتنص الفقرة   

__________ 

)١٤( FCCC/CP/2010/7/Add. 1 ١٤٥، الفقرة. 
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ُتعتمد تعديالت هذه االتفاقية يف دورة عادية ملـؤمتر         " على أن    ١٥ من املادة    ٢الفقرة  وتنص  
وتبلغ األمانة األطراف بنص أي تعديل مقترح لالتفاقية قبل انعقاد االجتماع الذي            . األطراف

 بإبالغ التعديالت املقترحة إىل     أيضاًوتقوم األمانة   . يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على األقل      
  ".قعي االتفاقية، وللعلم إىل الوديعمو
 وفقـاً ُتقترح مرفقات االتفاقيـة وتعتمـد    " على أن    ١٦ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٤٤

 ١٦ من املادة    ٤وتنص الفقرة   ". ١٥ من املادة    ٤ و ٣ و ٢لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرات      
فقات االتفاقية لـذات    خيضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل ملر       "من االتفاقية على أن     

  ". أعاله٣ و٢ للفقرتني وفقاًاإلجراء املتعلق باقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات االتفاقية، 
غت األمانة هبمـا األطـراف يف       ، قُدم مقترحان لتعديل االتفاقية أبل     ١٥ للمادة   وفقاًو  -٤٥

، أحال االحتاد الروسـي إىل     ٢٠١١مايو  / أيار ٢٤ويف رسالة مؤرخة    . االتفاقية واملوقعني عليها  
وبناء عليه، أبلغـت األمانـة   .  من االتفاقية٤من املادة ) و(٢األمانة نص مقترح لتعديل الفقرة  

 الدائمة لدى األمم املتحدة هبذا املقترح       مجيع جهات التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ والبعثات       
، ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٦ويف رسالة مؤرخة    . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣يف مذكرة شفوية يف     

 مـن   ١٨ و ٧أحالت بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك إىل األمانة نص مقترح لتعـديل املـادتني              
ة املعنية بتغري املناخ والبعثـات      وبناء عليه، أبلغت األمانة مجيع جهات التنسيق الوطني       . االتفاقية

  .٢٠١١مايو / أيار٣٠الدائمة لدى األمم املتحدة هبذا املقترح يف مذكرة شفوية يف 
، قُدم مقترح لتعديل املرفق األول لالتفاقية أبلغت األمانـة      ١٦ و ١٥ للمادتني   وفقاًو  -٤٦

، أحالـت  ٢٠١١مايو / أيار١٨ويف رسالة مؤرخة . به األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها    
 لتعديل املرفق األول لالتفاقية هبدف إضافة اسـم      قربص واالحتاد األورويب إىل األمانة مقترحاً     

وبناء عليـه،  . ، أو يف تاريخ الحق٢٠١٣يناير / كانون الثاين١قربص إىل ذلك املرفق حبلول      
ت الدائمة لدى األمـم     أبلغت األمانة مجيع جهات التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ والبعثا         

  .٢٠١١يونيه / حزيران٣املتحدة هبذا املقترح يف مذكرة شفوية يف 
               / حزيـران  ٢٢إىل الوديـع للعلـم يف       مـن املقترحـات     وأرسل نص كل مقترح       -٤٧

  .٢٠١١يونيه 
  .سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف املقترحات واختاذ أي إجراء يراه مناسباً: اإلجراء  -٤٨

FCCC/CP/2011/5            مـن  ) و(٢مقترح مقدم من االحتاد الروسي لتعـديل الفقـرة
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية٤املادة 

FCCC/CP/2011/4       ٧مقترح مقدم من بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل املادتني 
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية١٨و

FCCC/CP/2011/3            مقترح مقدم من االحتاد األورويب وقربص لتعديل املرفـق األول
  مذكرة مقدمة من األمانة. من االتفاقية
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   الطرائق واإلجراءات–اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   -٧  
، إنـشاء آليـة معنيـة       ١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره       : اخللفية  -٤٩

تكنولوجيـات  لتنفيذية معنية بالتكنولوجيا ومركـز وشـبكة        بالتكنولوجيا تتألف من جلنة     
  .)١٥(املناخ
وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها األول       -٥٠

 عقب انتخاب أعضائها، وأن حتدد طرائق وإجراءات عملها مـع          يف أقرب وقت ممكن عملياً    
احلفاظ على التفاعل مع الترتيبات املؤسسية األخـرى        ق االتساق و  ـمراعاة احلاجة إىل حتقي   

ذات الصلة يف إطار االتفاقية وخارج إطارها، لكي ينظر مؤمتر األطراف يف ذلك يف دورتـه                
  .)١٦(السابعة عشرة

سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقريـر اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة              : اإلجراء  -٥١
عتماد مقرر بشأن طرائق وإجراءات عمل اللجنة التنفيذيـة         بالتكنولوجيا املشار إليه أدناه وا    

  .املعنية بالتكنولوجيا، مبا يشمل اختاذ أي إجراء آخر يراه مناسباً

FCCC/CP/2011/8 Report on modalities and procedures of the Technology 

Executive Committee 

  ة تقرير اللجنة االنتقالي–الصندوق األخضر للمناخ   -٨  
جلنـة انتقاليـة   تـوىل  قرر مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، أن ت        : اخللفية  -٥٢

 لالختصاصات الواردة يف التذييل الثالث مـن        وفقاًاخ،  ـدوق األخضر للمن  ـتصميم الصن 
  .١٦-م أ/١املقرر 
رضها تعتنفيذية  اللجنة االنتقالية وثائق    ضع  وقرر مؤمتر األطراف، يف الدورة نفسها، أن ت         -٥٣

تتناول الوثائق مجلة أمـور     على أن   على مؤمتر األطراف للموافقة عليها يف دورته السابعة عشرة،          
  .١٦-م أ/١منها املسائل املعروضة يف االختصاصات الواردة يف التذييل الثالث من املقرر 

ميم سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير اللجنة االنتقالية املتعلق بتص          : اإلجراء  -٥٤
  .اًبمناسالصندوق األخضر للمناخ، مبا يف ذلك توصيات اللجنة، واختاذ قرار حسبما يراه 

FCCC/CP/2011/6  Report of the Transitional Committee for the design of the 

Green Climate Fund. Note by the co-chairs of the 

Transitional Committee 

__________ 

 .١٦-م أ/١ من املقرر ١١٧الفقرة  )١٥(
 .١٦-م أ/١ من املقرر ١٢٥الفقرة  )١٦(
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   من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢تني الفرعيتني دى كفاية الفقراالستعراض الثاين مل  -٩  
 من االتفاقية على إجراء استعراض ثان ملـدى         ٤من املادة   ) د(٢تنص الفقرة   : اخللفية  -٥٥

. ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يف موعد ال يتجاوز      ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢كفاية الفقرة   
 علـى أيـة     اف، أبلغ الرئيس األطراف بتعذّر التوصل إىل اتفاق       ويف الدورة الرابعة ملؤمتر األطر    

وأثناء النظر يف جدول األعمال املؤقت للـدورة        . استنتاجات أو مقررات بشأن هذه املسألة     
 والصني تعديل بند جدول األعمـال هـذا   ٧٧ل اخلامسة ملؤمتر األطراف، اقترحت جمموعة ا     

 مـن   ٤من املـادة    ) ب(و) أ(٢ق الفقرة   استعراض مدى كفاية تطبي   : "حبيث يصبح كاآليت  
ومل ُيتفق على هذا االقتراح، فأقر املؤمتر جدول أعمال تلك الدورة، وأبقى هـذا              ". االتفاقية

أُدرج ، )١٧(ويف دورات مؤمتر األطراف الالحقة، باستثناء دورته اخلامسة عـشرة  . البند معلقاً 
اشية تبني التعديل الـذي اقترحتـه       هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للمؤمتر مشفوعاً حب        

،  املذكورة ويف الدورات السابقة  .  والصني يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف      ٧٧ل جمموعة ا 
أقر املؤمتر جدول األعمال وأبقى هذا البند معلقاً، وأجرى الرئيس مشاورات بشأن املوضوع             

  .وقدم تقريراً عن حصيلة هذه املشاورات إىل األطراف
 يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، وسُيبحث يف الدورة           هذا البند معلقاً   وُترك  -٥٦

  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦ للمادة وفقاًالسابعة عشرة ملؤمتر األطراف، 
سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند من جدول األعمال واختـاذ             : اإلجراء  -٥٧

  .أي إجراء يراه مناسباً

  استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  -١٠  

  اآللية املالية لالتفاقية  )أ(  

  تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية  ‘١‘  
ة اخلامسة والـثالثني للهيئـة      انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدور     : اخللفية  -٥٨

  ).FCCC/SBI/2011/3(الفرعية للتنفيذ 
سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ            : اإلجراء  -٥٩

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .السابعة عشرة

__________ 

قرر مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة عشرة، بناء على اقتراح من الرئيس، تأجيل النظر يف هذا البنـد إىل                    )١٧(
 ).FCCC/CP/2008/7 من الوثيقة ١٠-٩انظر الفقرتني (دورته السادسة عشرة 
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FCCC/CP/2011/7           تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مـؤمتر األطـراف .

  مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/CP/2011/MISC.1  Views and recommendations on elements to be taken 

into account in developing guidance to the Global 

Environment Facility. Submissions from Parties 

  الغات الوطنيةالب  )ب(  

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  ‘١‘  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة اخلامسة والـثالثني للهيئـة           : اخللفية  -٦٠

  ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 
فرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ     سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند ال       : اإلجراء  -٦١

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .السابعة عشرة

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  ‘٢‘  
اخلامسة والـثالثني للهيئـة     انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : اخللفية  -٦٢

  ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 
سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ            : اإلجراء  -٦٣

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .السابعة عشرة

  ولوجيات ونقلهاتطوير التكن  )ج(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة اخلامسة والـثالثني للهيئـة           : اخللفية  -٦٤

، وجدول األعمال املؤقت    )FCCC/SBSTA/2011/3(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     
  ).FCCC/SBI/2011/8(وشروحه للدورة اخلامسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل اهليئـة الفرعيـة              : اإلجراء  -٦٥
للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو            

  .استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

FCCC/SB/2011/2 Report on activities and performance of the Technology 

Executive Committee for 2011 
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  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )د(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة اخلامسة والـثالثني للهيئـة           : اخللفية  -٦٦

  ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 
 الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ      سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند      : اإلجراء  -٦٧

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .السابعة عشرة

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(  

  )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   ‘١‘  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة اخلامسة والـثالثني للهيئـة           : اخللفية  -٦٨

، وجدول األعمال املؤقت    )FCCC/SBSTA/2011/3(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     
  ).FCCC/SBI/2011/8(وشروحه للدورة اخلامسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

ر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل اهليئـة الفرعيـة             سيدعى مؤمت : اإلجراء  -٦٩
وسـتعاجل اهليئـة الفرعيـة      . للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه       

، القضايا املتـصلة    ١٠-م أ /١ من املقرر    ٢٣ بالفقرة   للمشورة العلمية والتكنولوجية، عمالً   
أما اهليئـة   . ثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه       بربنامج عمل نريويب املتعلق بتأ    

 املتصلة باآلثار الضارة    ١٠-م أ /١الفرعية للتنفيذ فستتناول اجلوانب األخرى من تنفيذ املقرر         
  .لتغري املناخ وآثار تنفيذ تدابري االستجابة

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ‘٢‘  
 األعمال املؤقت وشروحه للدورة اخلامسة والـثالثني للهيئـة          انظر جدول : اخللفية  -٧٠

  ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 
سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ            : اإلجراء  -٧١

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .السابعة عشرة

  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )و(  
ميكن، يف إطار هذا البند، النظر يف أية مسائل أخرى تتعلق باالتفاقية حتيلها             : اخللفية  -٧٢

اليت ختلص  اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك مشاريع املقررات واالستنتاجات            
  .يف الدورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثنيهليئتان إليها ا
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سيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشاريع املقـررات أو االسـتنتاجات           : اإلجراء  -٧٣
املتعلقة باالتفاقية واليت حتيلها اهليئتان الفرعيتان يف الدورتني الرابعـة والـثالثني واخلامـسة              

  .والثالثني لكل منهما

احلصول على التكنولوجيات األساسية إلجراءات التخفيف والتكيف وما يتـصل         تسريع    -١١  
  هبا من حقوق امللكية الفكرية

ورد مقترح من اهلند بإدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للـدورة             : اخللفية  -٧٤
ع وقدمت اهلند معلومات أساسية تتعلق باملقترح ميكن االطال       . السابعة عشرة ملؤمتر األطراف   

  .FCCC/CP/2011/INF.2عليها يف الوثيقة 
  .اًبمناسسيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند واختاذ أي إجراء يراه : اإلجراء  -٧٥

FCCC/CP/2011/INF.2 Proposals by India for inclusion of additional agenda 

items in the provisional agenda of the seventeenth session 

of the Conference of the Parties. Note by the secretariat 

  الوصول العادل إىل التنمية املستدامة  -١٢  
ورد مقترح من اهلند بإدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للـدورة             : اخللفية  -٧٦

االطالع وقدمت اهلند معلومات أساسية تتعلق باملقترح ميكن        . السابعة عشرة ملؤمتر األطراف   
  .FCCC/CP/2011/INF.2عليها يف الوثيقة 

  .اًبمناسسيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند واختاذ أي إجراء يراه : اإلجراء  -٧٧

FCCC/CP/2011/INF.2  Proposals by India for inclusion of additional agenda 

items in the provisional agenda of the seventeenth session 

of the Conference of the Parties. Note by the secretariat 

  التدابري التجارية االنفرادية  -١٣  
ورد مقترح من اهلند بإدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للـدورة             : اخللفية  -٧٨

الطالع وقدمت اهلند معلومات أساسية تتعلق باملقترح ميكن ا       . السابعة عشرة ملؤمتر األطراف   
  .FCCC/CP/2011/INF.2عليها يف الوثيقة 

  .اًبمناسسيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند واختاذ أي إجراء يراه : اإلجراء  -٧٩

FCCC/CP/2011/INF.2  Proposals by India for inclusion of additional agenda 

items in the provisional agenda of the seventeenth session 

of the Conference of the Parties. Note by the secretariat 
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  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٤  

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة اخلامسة والـثالثني للهيئـة           : اخللفية  -٨٠

  ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 
سيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ            : اإلجراء  -٨١

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .السابعة عشرة

  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  
ة والثالثني، مبشروع   ـذ، يف دورهتا الرابع   ـة للتنفي ـة الفرعي ـ اهليئ أوصت: اخللفية  -٨٢

مقرر بشأن هـذه املـسألة ليعتمـده مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الـسابعة عـشرة                   
)FCCC/SBI/2011/7/Add.1.(  

سيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشروع املقرر املوصى به املـذكور يف            : اإلجراء  -٨٣
  . أعاله٨٢الفقرة 

  اجلزء الرفيع املستوى  -١٥  
         / كـانون األول   ٦سُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يـوم الثالثـاء           : اخللفية  -٨٤

وستلقى البيانات الوطنية يف جلسات مشتركة ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر            . ٢٠١١ديسمرب  
. ديسمرب/ول كانون األ٨-٧اجتماع األطراف يف أثناء اجلزء الرفيع املستوى يف يومي          /األطراف

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩وسيستمر اجلزء الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة 
، يف  واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والـثالثني، علـى أن ُتتخـذ               -٨٥

أثناء اجلزء الرفيع املستوى، الترتيبـات      اجتماع األطراف   /اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف   
ثالث ببيانات وطنية موجزة ُحدِّدت مدهتا يف        )١٨(ليديل الوزراء وسائر رؤساء الوفود    الالزمة  
 ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببيانات موجزة     أيضاًيديل  لدقائق، و 

وتشجع األطراف بقوة على اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات،        . )١٩(ُحدِّدت مدهتا يف دقيقتني   
. ال يتكلم أعضاء اجملموعة اآلخرون، ويف هذه احلالة يتاح وقت إضايف هلذه البيانـات             حبيث  

وتعمم النصوص الكاملة للبيانات الرمسية يف جلسات عامة إذا قُدمت نسخ كافية منها لألمانة      
 على موقع االتفاقية الشبكي إذا قُدمت إىل األمانـة          أيضاًوستنشر البيانات   . يف أثناء الدورة  

  . يف أثناء الدورةةلكترونينسخة إ
__________ 

 . ممثلون آخرون رفيعو املستوىأيضاًميكن أن يديل ببيانات  )١٨(
)١٩( FCCC/SBI/2011/7 ١٥٩، الفقرة. 
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 ١١سبتمرب إىل يـوم اجلمعـة   / أيلول٢٨وستفتتح قائمة املتكلمني من يوم األربعاء        -٨٦
وسترسل إىل األطراف، مع اإلشـعار بعقـد الـدورتني،          . )٢٠(٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني مبا يف ذلك استمارة التسجيل
يد من املعلومات عن اجلزء الرفيع املستوى يف إضافة هلذه الوثيقة بعد أن             وسيتاح مز   -٨٧

ينظر فيها املكتب واحلكومة املضيفة للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسابعة             
  .اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف

  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -١٦  
مية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمات        سيدعى ممثلو املنظمات احلكو     -٨٨

اجتماع األطراف خالل اجلزء الرفيع     /يف اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
  .وستقدم معلومات إضافية يف هذا الشأن. املستوى

  مسائل أخرى  -١٧  
  .ر األطرافسيجري يف إطار هذا البند تناول أية مسائل أخرى تعرض على مؤمت  -٨٩

  اختتام الدورة  -١٨  

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة  )أ(  
  .سُيعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده مؤمتر األطراف يف هنايتها: اخللفية  -٩٠
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتمـاد مـشروع التقريـر واإلذن للمقـرر      : اإلجراء  -٩١

  .ر بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانةباستكمال التقري

  إغالق الدورة  )ب(  
  .سيعلن الرئيس إغالق الدورة  -٩٢

__________ 

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب العالقات اخلارجية لدى أمانة اتفاقيـة األمـم                  )٢٠(
أو الفـاكس   ) ١٥٠٦أو  + ٤٩ ٢٢٨ ٨١٥ ١٦١١(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وذلك باهلـاتف         

 .<sessions@unfccc.int>أو الربيد اإللكتروين +) ٤٩ ٢٢٨ ٨١٥ ١٩٩٩(
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  املرفق

  الوثائق اليت ستعرض على مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة    

  وثائق أُعدت للدورة    
FCCC/CP/2011/1  التنفيذيةمن األمينة مقدمة مذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/CP/2011/2   مذكرة . املنظمات املقدمة لطلب احلصول على صفة مراقب      : قبول املراقبني

  من األمانةمقدمة 
FCCC/CP/2011/3            مقترح مقدم من االحتاد األورويب وقربص لتعديل املرفق األول من االتفاقية .

  مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/CP/2011/4      مـن   ١٨ و ٧ينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل املادتني      مقترح مقدم من بابوا غ 

  مذكرة مقدمة من األمانة. االتفاقية
FCCC/CP/2011/5          مـن   ٤مـن املـادة     ) و(٢مقترح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقرة 

  مذكرة مقدمة من األمانة. االتفاقية
FCCC/CP/2011/6 Report of the Transitional Committee for the design of the Green 

Climate Fund. Note by the co-chairs of the Transitional Committee 

FCCC/CP/2011/7  مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف  
FCCC/CP/2011/8  Report on modalities and procedures of the Technology Executive 

Committee 

FCCC/CP/2011/INF.1 Submissions on information from developed country Parties on the 
resources provided to fulfil the commitment referred to in decision 
1/CP.16, paragraph 95. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/INF.2 Proposals by India for inclusion of additional agenda items in the 
provisional agenda of the seventeenth session of the Conference of the 
Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/Misc.1 Views and recommendations on elements to be taken into account in 
developing guidance to the Global Environment Facility. Submissions 
from Parties 

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/CP/1996/2  األمانةمقدمة منمذكرة . اعتماد النظام الداخلي: املسائل التنظيمية   
FCCC/CP/2009/3             مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة اليابان العتمـاده يف الـدورة

  مذكرة مقدمة من األمانة. ة عشرة ملؤمتر األطرافاخلامس
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FCCC/CP/2009/4   من ١٧مشروع بروتوكول لالتفاقية مقدم من حكومة توفالو مبوجب املادة 
  مذكرة مقدمة من األمانة. االتفاقية

FCCC/CP/2009/5            مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة أستراليا العتماده يف الـدورة
  مذكرة مقدمة من األمانة. ؤمتر األطرافاخلامسة عشرة مل

FCCC/CP/2009/6      مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة كوستاريكا العتماده يف الدورة
  مذكرة مقدمة من األمانة. اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/7             مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعدته حكومة الواليـات املتحـدة
مـذكرة  . يكية العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف        األمر

  مقدمة من األمانة
FCCC/CP/2010/7/Add.1              تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة اليت ُعقدت يف كانكون يف

. ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩الفترة من   
ءات اليت اختذها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه          اإلجرا: اجلزء الثاين . إضافة

  السادسة عشرة
FCCC/CP/2010/3            بروتوكول مقترح لالتفاقية من غرينادا العتماده يف الدورة السادسة عشرة

  مذكرة مقدمة من األمانة. ملؤمتر األطراف
FCCC/SB/2011/2 Report on activities and performance of the Technology Executive 

Committee for 2011 

FCCC/SBSTA/2011/2             تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن دورهتـا الرابعـة
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦ إىل ٦والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2011/3 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/SBI/2011/7و  Add.1               تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والثالثني، املعقودة يف بـون يف

 ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦الفترة من 

FCCC/SBI/2011/8 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/AWGLCA/2010/18    ملخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب        تقرير الفريق العامل ا
 ٢٩االتفاقية عن دورته الثالثة عشرة، املعقودة يف كانكون يف الفتـرة مـن              

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /تشرين الثاين

FCCC/AWGLCA/2011/9            تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب
االتفاقية عن اجلزأين األول والثاين من دورته الرابعة عـشرة، املعقـودة يف             

، ويف بون يف الفترة من      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٥بانكوك يف الفترة من     
 ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٧
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