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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  ١٦ و١٥اف إلدخال تعديالت على االتفاقية مبوجب مادتيها النظر يف املقترحات املقدمة من األطر

 ٧مقدم من بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل املادتني         منقح  مقترح      
   من االتفاقية١٨و

  مة من األمانةمذكرة مقدَّ    
جيوز ألي طـرف أن يقتـرح       " من االتفاقية على أنه      ١٥ من املادة    ١تنص الفقرة     -١

تعتمـد  " : على ما يلي    من االتفاقية أيضاً   ١٥ من املادة    ٢وتنص الفقرة   . "تعديالت لالتفاقية 
وتبلغ األمانة األطـراف بـنص أي       . تعديالت هذه االتفاقية يف دورة عادية ملؤمتر األطراف       

. تعديل مقترح لالتفاقية قبل انعقاد االجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على األقل             
 ووفقاً ".عي االتفاقية، وللعلم إىل الوديعوقّبالغ التعديالت املقترحة إىل ُموتقوم األمانة أيضاً بإ  

 ٢٦هلذه األحكام، أحالت بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك إىل األمانة، يف رسـالة مؤرخـة               
  . من االتفاقية١٨ و٧، نص مقترح لتعديل املادتني ٢٠١١مايو /أيار
اقية، أحالت األمانـة هـذا املقتـرح إىل          من االتف  ١٥ من املادة    ٢وعمالً بالفقرة     -٢

، ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠عني عليها عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة        األطراف يف االتفاقية وإىل املوقّ    
 ويـرد املقتـرح يف      .٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٢طالع برسالة مؤرخة    االوإىل الوديع على سبيل     

  .FCCC/CP/2011/4الوثيقة 
   / كـانون األول   ٨دة واملكسيك، يف رسـالة مؤرخـة        وقد قدمت بابوا غينيا اجلدي      -٣

  .وترد الرسالة واملقترح املنقح يف مرفق هذه الوثيقة.  على مقترحهما، تعديال٢٠١١ًديسمرب 
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هة من بابوا غينيا     موجَّ ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٨رسالة مؤرخة       
اجلديدة واملكسيك إىل رئيسة الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـراف          

   من االتفاقية١٨ و٧تقترحان فيها تعديالت على املادتني 
 من جدول األعمال املؤقت للدورة الـسابعة عـشرة ملـؤمتر            ٦نشري إىل البند    إذ    

النظر يف املقترحات املقدمة من     "األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،          
، يشرفنا أن نرفق هبـذه  "١٦ و١٥ب مادتيها األطراف إلدخال تعديالت على االتفاقية مبوج  

 ٢٦الوثيقة نسخة منقحة من مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك املقـّدم إىل األمانـة يف                
  . من االتفاقية١٨ و٧ من أجل تعديل املادتني ٢٠١١مايو /أيار

 لنتائج العمل املنجز يف الدورة الراهنة يف سياق اضطلعت فيـه            وحنن مرتاحون جداً    
 اجلو البناء الذي جرى فيه تناول املقترح ومشاركة ويدلّ. لسيدة باوال كابايريو مبهمة التيسريا

. كثري من الوفود يف املناقشات على االهتمام العميق الذي وجده مقترحنا لـدى األطـراف              
  .وتتضمن النسخة املنقحة املرفقة تعديالت الصياغة املقترحة خالل املناقشات

 بلدان أخرى منها شيلي، وكولومبيا، وبنما، وإندونيسيا، وأعربت         َحد املقتر وقد أيَّ   
ويف هذا  .  عن رغبتها يف املشاركة يف إدخال مزيد من التحسينات         أطراف أخرى كثرية أيضاً   

السياق، نعرب عن استعدادنا ملواصلة العمل وبذل كل جهد لبلوغ اتفاق بشأن مقترحنـا،              
التفاقية، ونطلب أن حيال املقترح إىل الـدورة الثامنـة           من ا  ٣-١٥ ملا تنص عليه املادة      وفقاً

عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف            
  .بروتوكول كيوتو لينظرا فيه

يف خـرى   األاألطـراف   ونرجو أن تتفضل األمانة بإبالغ هذه الرسالة ومرفقها إىل            
  .االتفاقية

 )توقيع(

  الدكتور واري يامو
  أمني وزارة البيئة وحفظ املوارد الطبيعية

املدير التنفيذي بالنيابة، مكتـب تغـري       
املناخ والتنمية، منسق االتصال الـوطين      
املعين باتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة       

  بشأن تغري املناخ

  )توقيع(  
  ماريا ديل سوكورو فلوريس ليريا
باتفاقيـة  منسقة االتصال الوطنية املعنية     

  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
  وزارة اخلارجية

  املكسيك

األمم املتحـدة اإلطاريـة     يس، األمينة التنفيذية التفاقية      كريستيانا فيغري  :نسخة إىل   
  بشأن تغري املناخ
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  املرفق

تعـديل   م من بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك من أجل       مقترح منقح مقدَّ      
  االتفاقية

  ٧ملادة ا    
  مؤمتر األطراف

  .ينشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف  -١  
يبقي مؤمتر األطراف، بوصفه اهليئة العليا هلذه االتفاقية، قيد االسـتعراض             -٢  

املنتظم تنفيذ هذه االتفاقية وأي صكوك قانونية أخرى ذات صلة يعتمدها مؤمتر األطـراف،              
 هلذه وحتقيقاً. مة لتعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية ويتخذ املؤمتر، يف حدود واليته، القرارات الالز      

  : الغاية، يقوم مؤمتر األطراف مبا يلي
  [...]  
  "ذلك النظام و"و" نظام داخلي و"حتذف عبارة   
االتفاق على قواعد مالية لـه وألي من اهليئات الفرعية، واعتمـاد تلـك               )ك(  
  بتوافق اآلراء؛ القواعد

  "ىليف دورته األو"حذف عبارة   
يعتمد مؤمتر األطراف نظامه الداخلي واألنظمة الداخلية للهيئات الفرعيـة            -٣  

املنشأة مبوجب االتفاقية، وتتضمن إجراءات الختاذ القرارات يف املـسائل الـيت ال تـشملها      
وقد تتضمن هذه اإلجراءات حتديد األغلبيـات       . إجراءات اختاذ القرارات احملددة يف االتفاقية     

  .اد قرارات معينةالالزمة العتم
  [...]  
  ٤ و٣إدراج فقرتني جديدتني   

  ١٨املادة     
  حق التصويت

    يكون لكل طرف من أطراف االتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه             -١  
  . أدناه٢الفقرة 



FCCC/CP/2011/4/Rev.1 

GE.11-71525 4 

متارس املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف املـسائل الداخلـة يف             -٢  
 لعدد دوهلا األعضاء الـيت هـي        بعدد من األصوات مساوٍ   اختصاصها، حقها يف التصويت     

وال متارس هذه املنظمة حقها يف التصويت إذا مارست أي دولـة مـن      . أطراف يف االتفاقية  
  .دوهلا األعضاء حقها، والعكس بالعكس

، تبذل األطـراف قـصارى      ١٥ من املادة    ٣بدون اإلخالل بأحكام الفقرة       -٣  
ت هذه اجلهود   دوإذا ما اسُتنفِ  . ع املسائل عن طريق توافق اآلراء     جهودها لبلوغ اتفاق بشأن مجي    

    املبذولة لبلوغ توافق اآلراء ومل يتسن الوصول إىل اتفاق، يتخذ قرار، كحل أخـري، بأغلبيـة               
  :باستثناء املسائل التالية اليت ُيبت فيها بتوافق اآلراءثالثة أرباع األطراف احلاضرة واملصوتة، 

  ؛ من االتفاقية٧من املادة ) ك(٢ الية املشار إليها يف الفقرةالقواعد امل  )أ(  
 من ٤أو  ٣أو   ١ والفقرات   ٤ من املادة    ٣القرارات املتخذة مبوجب الفقرة       )ب(  

  . من االتفاقية١١املادة 
األطـراف  " األطراف احلاضرة واملـصوتة   "ب وألغراض هذه املادة، ُيقصد       -٤  

   .معارضاحلاضرة واملدلية بتصويت مؤيد أو 

        


