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  اإلطارية بشأناالتفاقية
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال ) أ(١٨البند 

  اختتام الدورة
  عن دورته السابعة عشرةاعتماد تقرير مؤمتر األطراف 

 مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة    

  )سلوفينيا (شكرانأندري السيد : املقرر

  اجلزء األول    
  املداوالت

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
 ٤  ٤  ...................................ضيفةاحلكومة املالذي أقامته  ترحييبالفل احل     

  ٥  ٣٤-٥  ................................) من جدول األعمال٢البند  ( التنظيميةاملسائل  - ثانياً  
  ٥  ٥  ...................ؤمتر األطرافالدورة السابعة عشرة ملانتخاب رئيس   - ألف     
  ٥  ٩-٦  ..............................................النظام الداخلياعتماد   -  باء     
  ٦  ١٣-١٠  ...............................................إقرار جدول األعمال  - جيم     
  ٦  ١٥-١٤  ..................................الرئيسغري انتخاب أعضاء املكتب   - الد     
  ٧  ١٨-١٦  ........................................قبول املنظمات بصفة مراقب  -  هاء     
  ٧  ٢٩-١٩  .............تنيالفرعيأعمال دوريت اهليئتني تنظيم األعمال، مبا يف ذلك   -  واو     
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  ١٠  ٣٤-٣٠  ...............................وأماكن انعقاد الدورات املقبلةمواعيد   - زاي     
  ١١    ................................ التقرير املتعلق بوثائق التفويضاعتماد  - حاء     

 ١١    ..........................) من جدول األعمال٣البند (تني لفرعي اني اهليئتاتقرير  - ثالثاً  

  ١١    .....................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف     
  ١١    ..........................................تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء     

   االتفاقيةاألجل مبوجب الطويل املعين بالعمل التعاوين تقرير الفريق العامل املخصص   - رابعاً  
  ١١    ................................................) األعمال من جدول٤ البند(     

   ٥البنـد  (  من االتفاقية١٧األطراف مبوجب املادة املقترحات املقدمة من النظر يف     - خامساً  
  ١١  ٤٠-٣٥  ........................................................)من جدول األعمال     

  مبوجب إلدخال تعديالت على االتفاقية     األطراف  املقترحات املقدمة من    النظر يف     - سادساً  
  ١٢  ٥٠-٤١  ...............................)ال من جدول األعم٦البند ( ١٦ و١٥ هامادتي     

   من جـدول    ٧البند  ( الطرائق واإلجراءات    -لتكنولوجيا  املعنية با اللجنة التنفيذية     - سابعاً  
  ١٣  ٥٥-٥١  ............................................................   )األعمال     

   مـن جـدول     ٨ البنـد (  تقرير اللجنة االنتقاليـة    -لمناخ  لالصندوق األخضر     - ثامناً  
  ١٤  ٦٣-٥٦  ..................................................................)األعمال     

   مـن   ٤املـادة    من) ب(و) أ(٢الفرعيتني  الفقرتني  فاية  االستعراض الثاين ملدى ك     - تاسعاً  
  ١٦    ........................................) من جدول األعمال٩ البند( االتفاقية     

  التفاقيـة  املنـصوص عليهـا يف ا     استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى        - عاشراً  
  ١٦    ..............................................) من جدول األعمال١٠ البند(     
  ١٦    ................................................آللية املالية لالتفاقيةا  - ألف     
  ١٦    ..................................................الوطنيةالبالغات   -  باء     
  ١٧    ........................................ونقلهاتطوير التكنولوجيات   - جيم     
  ١٧    .......................................بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - دال     
  ١٧    ........................ من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨الفقرتني تنفيذ   -  هاء     
  ١٧    .............مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -  واو     

  ول على التكنولوجيات األساسية إلجراءات التخفيـف والتكيـف         تسريع احلص   - حادي عشر  
  ١٧    .........) من جدول األعمال١١البند ( وما يتصل هبا من حقوق امللكية الفكرية     

 ١٧    .............) من جدول األعمال١٢البند (  إىل التنمية املستدامةالوصول العادل  - ثاين عشر  

 ١٨    ......................) من جدول األعمال١٣البند ( التدابري التجارية االنفرادية  - ثالث عشر  
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 ١٨    ...............) من جدول األعمال١٤البند (املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   - رابع عشر  

  ١٨    .........................٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية يف فترة السنتني   - ألف     
  ١٨    .......................٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -  باء     

 ١٨  ٦٥-٦٤  ...........................) من جدول األعمال١٥ند الب(اجلزء الرفيع املستوى   - خامس عشر  

 ١٨    ..........................حفل الترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  - ألف     

 ١٩    ...................................................بيانات األطراف  -  باء     

 ١٩    .......................................بيانات مسؤويل األمم املتحدة  - جيم     

 ١٩    .........) من جدول األعمال١٦البند (بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب   - سادس عشر  

 ١٩    .................................) من جدول األعمال١٧البند (  أخرىمسائل  - سابع عشر  

 ١٩    .................................) من جدول األعمال١٨البند (اختتام الدورة   - ثامن عشر  

  ١٩    .................اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة  - ألف     
 املرفقات  

  )ُتستكمل فيما بعد(     
  ابعة عشرةاإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الس: اجلزء الثاين     
 )ُيستكمل فيما بعد(     
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  افتتاح الدورة  -أوالً   
   )١() من جدول األعمال١بند ال(
 ٧ من املادة    ٤ عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة عمالً بالفقرة        بعةافُتِتحت الدورة السا    -١

جبنوب أفريقيا،  ،  قصر املؤمترات الدويل، ومركز معارض ديربان، يف ديربان       من االتفاقية، يف    
، السيدة باتريسيا إسبينوزا كونتيالنو   وافتتحت الدورة   . ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨يف  

حبضور رئيس جنـوب    الرئيسة  رحبت  و. )٢(عشرةالسادسة  رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته      
، ورئيس تشاد الذي يرأس اجلماعة االقتـصادية        جاكوب غيدليهيليكيسا زوما  أفريقيا، السيد   

السيد فرناندو دا بيدادي دياس     ونائب رئيس أنغوال،    دييب إتنو،   إدريس  ،  لدول وسط أفريقيا  
  .) للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيممثالً (دوس سانتوس

 رئيس اهليئة الفرعية    ،)مايل(السيد ماما كونايت    ة بعد ذلك إىل وفاة       الرئيس تأشارو  -٢
 تلذكراه، دع وإحياًء  . ٢٠١١مرب  نوف/تشرين الثاين  ١٣ يوم   ،للمشورة العلمية والتكنولوجية  

إلقاء كلمـة   إىل   ممثل حكومة مايل     تدقيقة صمت مث دع   الوقوف   مجيع املندوبني إىل     ةالرئيس
فرص ستتاح لتكرمي ذكرى    عدة  بأن   األطراف   ة الرئيس تأبلغو. أمام اجللسة العامة تكرميا له    

هيئة الفرعية للمشورة العلمية    للوكذلك اجللسة االفتتاحية    منها البيانات العامة    السيد كونايت،   
 .والتكنولوجية

 اخلطوات اهلامـة  ت فيه  حدد ببيان،  إسبينوزا، السيدة   ا املنتهية واليته  ة الرئيس وأدلت  -٣
مجيـع  فيـه    تخذت خالل اجتماع العام املاضي يف كانكون، املكسيك، وشـكر         اليت اتُ 

 . من دعمللرئاسة املكسيكيةعلى ما قدموه املشاركني يف املؤمتر 

 احلكومة املضيفةالذي أقامته  ترحييبالفل احل    

فريقيا مبناسـبة افتتـاح     أ نظمته حكومة جنوب     ياً ترحيب االفتتاح الرمسي حفالً  مشل    -٤
الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            

وأدىل ببيان كـل مـن      ). ع األطراف اجتما/مؤمتر األطراف  (األطراف يف بروتوكول كيوتو   
كريـستيانا  ، الـسيدة    األمينة التنفيذية ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         

 اجلماعة  ممثالً ( دياس دوس سانتوس   يالسيد فرناندو دا بيداد   رئيس أنغوال،   فيغريِس، ونائب   
الذي يرأس اجلماعة االقتصادية    إتنو،  دييب  إدريس  ورئيس تشاد،   ،  )اإلمنائية للجنوب األفريقي  

__________ 

 .جدول األعمال املؤقت على العمل على أساس وافق مؤمتر األطراف )١(
ُعقدت الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف بالتزامن مع الدورة السابعة ملؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه                  ) ٢(

وتـرد مـداوالت مـؤمتر      ). اجتمـاع األطـراف   /مؤمتر األطراف (طراف يف بروتوكول كيوتو     اجتماع األ 
اجتماع /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   ويرد يف تقرير كل من      . اجتماع األطراف يف تقرير منفصل    /األطراف
 . دورتيهماخالل اجلزء الرفيع املستوى منسرد ملداوالت جلساهتما املشتركة املعقودة األطراف 
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 ،جاكوب غيدليهيليكيسا زومـا   ورحب رئيس جنوب أفريقيا، السيد      . لدول وسط أفريقيا  
إىل كثرية  االجتماع خطوات   حيقق  مدينة ديربان وأعرب عن أمله يف أن        يف    رمسياً نياملشاركب

 .املستقبل من اآلنحيفظ حل صوب األمام 

   ة التنظيمياملسائل  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  ؤمتر األطراف الدورة السابعة عشرة ملانتخاب رئيس   - ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
ذكَّـرت  نوفمرب،  /تشرين الثاين  ٢٨يف  املعقودة  ،  )٣( ملؤمتر األطراف  األوىل اجللسة   يف  -٥

عمول به تـنص علـى أن    من مشروع النظام الداخلي امل     ٢٢ من املادة    ١أن الفقرة   ب ةالرئيس
وأبلغـت  . شغل مقعد رئيس مؤمتر األطراف يكون بالتناوب بني مخس جمموعات إقليميـة           

وبناء على اقتراح الرئيسة، انتخب مؤمتر      . األفريقيةموعة  اجملأهنا تلقت ترشيحاً من     باألطراف  
تعـاون يف    ماشاباين، وزيرة العالقات الدوليـة وال      -األطراف بالتزكية السيدة ماييت نكوانا      

الـسيدة  ،  إسـبينوزا  السيدة   ،وهنأت الرئيسة املنتهية واليتها   . جنوب أفريقيا، رئيسة للمؤمتر   
 عن متنياهتا هلا بالنجاح يف توجيه أعمـال مـؤمتر           تماشاباين على انتخاهبا وأعرب    - نكوانا

  .أدلت الرئيسة املنتخبة من توها ببيانو.  عشرةبعةاألطراف يف دورته السا

  النظام الداخليماد اعت  - باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
 ٢٨املعقودتني يف    ،XXجلستيه األوىل و  هذا البند الفرعي يف     يف  نظر مؤمتر األطراف      -٦

 .على التوايلديسمرب /كانون األول xنوفمرب و/تشرين الثاين

أن رئيسة  ، ذكّرت الرئيسة ب   نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٨، املعقودة يف    األوىليف اجللسة   و  -٧
قدمت اقتراحاً وافقت عليـه األطـراف   عشرة كانت قد   السادسة  مؤمتر األطراف يف دورته     
مشاورات بني الدورات يف هذا املوضوع وأن تبلّغ مؤمتر األطراف          مؤداه أن ُتجري الرئيسية     

ونظراً الستمرار عدم التوصل إىل توافق آراء حول هذه املـسألة، اقترحـت             . بأي تطورات 
كما حدث يف الدورات السابقة، أن يظل مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقة             الرئيسة،  

FCCC/CP/1996/2 ٤٢ مطبقاً، باستثناء مشروع املادة.  
جـراء  إ) جنوب أفريقيا (السيد جريي ماتييال    ة إىل    الرئيس تإضافة إىل ذلك، طلب   و  -٨

 . هذه املسألةخبصوصمشاورات غري رمسية 

__________ 

 .جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة )٣(
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  .)٤(ببيان ممثل طرف واحد، أدىل ة الرئيس على اقتراحبناًءو  -٩
 ) فيما بعدستكملُي(

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

 الرئيسة انتباه مؤمتر    ت، وجه نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨، املعقودة يف    األوىليف اجللسة     -١٠
 عمال املؤقت وشـروحه    تتضمن جدول األ   ة التنفيذي ة األمين  مقدمة من  مذكرةإىل  األطراف  

(FCCC/CP/2011/1) . ُمؤمتر األطراف يف    ةعد جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيس      وقد أ 
الرابعـة  اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل الدورة        مراعاة  مع  ودورته السادسة عشرة،    

 .للهيئة الفرعية للتنفيذ وأعضاء مكتب مؤمتر األطرافوالثالثني 

 ة الرئيـس  ت من جدول األعمال املؤقت، اقترح     ١٣ و ١٢ و ١١ ودبالبنلق  وفيما يتع   -١١
 .البنود خالل هذه الدورةتناول هذه إجراء مشاورات شاملة مع األطراف لتحديد كيفية 

املضي قدما يف العمل على أساس جدول األعمال املؤقت         كذلك   ة الرئيس تاقترحو  -١٢
 .حقةيف جلسة الرمسيا جدول األعمال على أن ُيعتمد 

 .)٥(طرفنيممثال  دىل ببيانوأ  -١٣

 ) فيما بعدستكملُي(

   الرئيسغري انتخاب أعضاء املكتب   - الد  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

 تـشرين   ٢٨أبلغت الرئيسة مـؤمتر األطـراف، يف اجللـسة األوىل املعقـودة يف                -١٤
ـ  و )كولومبيـا (أندريا غارسيا غرييرو    ة  نوفمرب، بأن السيد  /الثاين  سيد أنـدري كـرانش    ال

، ومها عضوان يف مكتب الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة            )سلوفينيا(
إال أنه مل تكن      مشاورات حول هذه املسألة    شرعا يف قد   ،مؤمتر األطراف /الجتماع األطراف 

__________ 

كما ترد مستنـسخاهتا    ،   للجلسات العامة  البث الشبكي مسجلة ضمن صفحة    البيانات  ميكن االطالع على     )٤(
: يف املوقع الشبكي التفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ علـى العنـوان التـايل                     

<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>. 
اإلجرائيـة  فيه الشواغل   شرح  ببيان  افورة  عن سنغ  ممثل   ، أدىل من جدول األعمال  مبوجب هذا البند الفرعي      )٥(

فيما جبدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة وفهم سنغافورة            لسنغافورة فيما يتعلق    
البـث  مسجلة ضمن صفحة    البيانات  وميكن االطالع على    .  املذكور األعمال املؤقت اعتماد جدول   يتعلق ب 
كما ترد مستنسخاهتا يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن            ،   للجلسات العامة  الشبكي

 .<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>: تغري املناخ على العنوان التايل
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ا غارسـي ة السيدوطلبت الرئيسة إىل   . قد وردت بعد ترشيحات من كل اجملموعات اإلقليمية       
  .ريثما ُتقّدم مجيع الترشيحات مواصلة مشاوراهتما خالل الدورةكرانش السيد  وغرييرو
انتخاب أعضاء املكتـب    تأجيل  وبناًء على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف           -١٥

 .مجيع الترشيحاتريثما ُتقدم اآلخرين 

  ) فيما بعدستكملُي(

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

نوفمرب، يف مذكرة   /تشرين الثاين  ٢٨نظر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املعقودة يف           -١٦
قائمة بأمساء  تضمنت  ،  )FCCC/CP/2011/2(مقدمة من األمانة بشأن قبول املنظمات بصفة مراقب         

  .منظمة غري حكومية طلبت قبوهلا بصفة مراقب ١٣٣ وسبع منظمات حكومية دولية
قبول مؤمتر األطراف   قرر  ،  ةالرئيساقتراح قدمته    لتوصيات املكتب، وبناء على      وفقاًو  -١٧

  .FCCC/CP/2011/2 يقةاملبينة يف الوثاملنظمات قائمة 
  .طرف واحدوأدىل ببيان ممثل   -١٨

  تنيالفرعيأعمال دوريت اهليئتني تنظيم األعمال، مبا يف ذلك   - واو  
  )من جدول األعمال) و(٢البند (

نوفمرب، وّجهت الرئيسة اهتمـام     /تشرين الثاين  ٢٨اجللسة األوىل املعقودة يف     خالل    -١٩
. FCCC/CP/2011/1مؤمتر األطراف إىل شروح جدول األعمال املؤقت الواردة يف الوثيقـة            

 كانون  ٣والحظت أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان هبدف التوصل، قبل انتهاء دورتيهما يف            
 .ىل وضع مشاريع مقررات واستنتاجات لتقـدميها إىل مـؤمتر األطـراف           ديسمرب، إ /األول

الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب           إىل أن    وأشارت أيضاً 
 .قدم نتائج أعماله قبل هناية دورتهيسوف  )فريق العمل التعاوين(االتفاقية 

ر األطراف إحالة بنود إىل اهليئتني الفرعيتني       وبناًء على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمت        -٢٠
  :كي تنظرا فيها وتقدما مشاريع املقررات أو االستنتاجات املناسبة على النحو التايل

 اهليئة الفرعية للتنفيذ

إىل مـؤمتر األطـراف     املقـدم   تقرير مرفق البيئـة العامليـة         ‘١‘)أ(١٠البند 
  ةمرفق البيئة العامليواإلرشادات املوجهة إىل 

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق            ‘١‘)ب(١٠البند 
  األول لالتفاقية



FCCC/CP/2011/L.1 

GE.11-71435 8 

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق           ‘٢‘)ب(١٠البند 
  األول لالتفاقية

  ونقلها تتطوير التكنولوجيا  )ج(١٠البند 
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )د(١٠البند 

تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف             ‘١‘)ه(١٠بند ال
  )١٠-م أ/١املقرر (واالستجابة 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ‘٢‘)ه(١٠البند 
 ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني يف أداء امليزانية   )أ(١٤البند 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 ونقلها لتكنولوجياتاتطوير   )ج(١٠البند 

 عمل بوينس آيرس بشأن تـدابري التكيـف         برنامجتنفيذ    ‘١‘)ه(١٠البند 
  )١٠-م أ/١املقرر (واالستجابة 

للمـشورة العلميـة   ن بأن اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة الفرعيـة       ور املندوب كِّذُو  -٢١
  .‘١‘)ه(١٠و) ج(١٠ ني الفرعيين يف جوانب خمتلفة من البندوالتكنولوجية ستنظران

ـ  "اجلزء الرفيع املستوى  "املعنون   من جدول األعمال     ١٥فيما يتعلق بالبند    و  -٢٢  ت، أبلغ
كـانون   ٦  بعـد ظهـر يـوم   أن افتتاح اجلزء الرفيع املستوى سـيكون ب املندوبني  ةالرئيس
ديسمرب، / كانون األول  ٨ و ٧ديسمرب، وسُيدىل بالبيانات الوطنية يف جلسة تعقد يومي         /األول

وسُيعقد اجلزء الرفيع املستوى علـى أسـاس أن         . ديسمرب/ كانون األول  ٩ىل يوم   وتستمر إ 
تكون هناك قائمة واحدة للمتكلمني وأن يتكلم كل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية               

ولن ُتتخذ أيـة مقـررات يف       . اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مرة واحدة فقط         
الرئيسة أن تقتصر املدة املخصصة لكل بيان من البيانات الـيت    واقترحت  . اجللسات املشتركة 

 وأشارت أيـضا إىل أن كبـار ممثلـي          .ُيدىل هبا يف اجلزء الرفيع املستوى على ثالث دقائق        
كـانون   ٩يف  سيدلون ببيانات مقتضبة    املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية       

 .ستقتصر على دقيقتنيالبيانات هذه ان من املدة املخصصة لكل بيديسمرب وأن /األول

فيما يتعلق ذكَّرت الرئيسة، ،  نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨، املعقودة يف    الثانيةيف اجللسة   و  -٢٣
الطويـل  بالعمل التعاوين   تقرير الفريق العامل املخصص املعين      " من جدول األعمال     ٤بالبند  
إىل فريق العمل    ،١٦-م أ /١يف مقرره    ، طلب   أن مؤمتر األطراف  ب،  "مبوجب االتفاقية األجل  

ـ أبلغت املندوبني   و.  إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة       يقدم تقريراً التعاوين أن    أن ب
     ،)الواليـات املتحـدة األمريكيـة     (دانيال رايفـشنايدر    فريق العمل التعاوين، السيد     رئيس  
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إىل تقدمي  نايدر  شيفا السيد ر  ت، ودع مؤمتر األطراف يف جلسة الحقة    إىل  فريق  ال تقرير   سيقدم
  .أعمال فريق العمل التعاوينحول تنظيم ملخص إعالمي 

     مـراقبني مشاركة  بإتاحة   اهليئة الفرعية للتنفيذ املتعلقة      ة إىل توصية  رئيسال توأشار  -٢٤
لمشاركة للمنظمات املتمتعة بصفة مراقب ل    اجملال  إفساح  يف اجللسات غري الرمسية واقترحت      

لستني على األقل من اجللسات غري الرمسية، مها األوىل واألخرية، حيثما كـان ذلـك               يف ج 
 .)٦(مناسباً

 .ةالرئيساقتراحات على أساس مواصلة أعماله افق مؤمتر األطراف على وو  -٢٥

باسم (ستراليا  أ و ،) والصني ٧٧ لجمموعة ا باسم  (وأدىل ببيانات عامة ممثلو األرجنتني        -٢٦
باسم جمموعـة   (سويسرا  و،  ) فيه الدول األعضاء باسم  (، واالحتاد األورويب    )اجلامعةاجملموعة  

 سـم با(، وغرينادا   ) اجملموعة األفريقية  باسم(ة  الكونغو الدميقراطي ومجهورية   ،)السالمة البيئية 
باسـم التحـالف   (كوبا  و،  )البلدان منواً سم أقل   با(وغامبيا  ،  )حتالف الدول اجلزرية الصغرية   

 سمبا(مصر  و،  )لشعوبالتجارة بني ا   معاهدة   - أمريكا الالتينية شعوب  ل  من أج البوليفاري  
، وبـابوا  )غري الساحليةالبلدان النامية اجلبلية    جمموعة  باسم  (، وطاجيكستان   )اجملموعة العربية 
كل من الربازيل والـصني     باسم  (، والصني   )الغابات املطرية ائتالف أمم   باسم  (غينيا اجلديدة   

  ).منظومة التكامل ألمريكا الوسطىباسم (والسلفادور ) ياواهلند وجنوب أفريق
العمل عن كثب   بشخصي  ال هاالتزامعلى   ة الرئيس تيف ختام البيانات العامة، أكد    و  -٢٧

وهلـذه الغايـة،    . مع رؤساء مجيع اهليئات الفرعية األربع ومع منسقي اجملموعات التفاوضية         
دف اهلكان لتقييم الوضع جلسات عامة ، ديسمرب/ كانون األول٦ و٣ي يومعقدت الرئيسة، 

 .)٧(شاملة وشفافةمنها هو ضمان حتقيق تقدم من خالل عملية مفاوضات مفتوحة و

املنظمـات غـري    (لمنظمات غري احلكوميـة     جمموعات ل دىل ببيانات ممثلو أربع     وأ  -٢٨
ت غـري   املنظماو ، والسلطات البلدية واحلكومية احمللية    ،احلكومية لقطاعي األعمال والصناعة   

  ).احلكومية لنقابات العمال، واملنظمات غري احلكومية املعنية بالشباب
العمل اهلام  ب ةالرئيسهت  نّو،  نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠، املعقودة يف    الثالثةويف اجللسة     -٢٩

الـدكتور  رئيس اهليئـة     الذي تضطلع به اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ودعت         
وري االنتبـاه إىل    اشتالسيد با ووجه  . لعامةإىل إلقاء كلمة يف اجللسة ا     وري،  اشتراجندرا با 

لتقرير اخلاص املتعلق بإدارة خمـاطر األحـداث        ا"مها  ،  ٢٠١١عام  اهليئة   عن   اتقريرين صدر 

__________ 

 .١٦٧ ، الفقرة FCCC/SBI/2011/7الوثيقة  )٦(
: علـى العنـوان التـايل يف شـبكة اإلنترنـت          البث الكامل للجلـسات العامـة       ميكن االطالع على     )٧(

<http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cop17/templ/ovw_onDemand.php?id_kongressmain=201> .
 . التقرير النهائي عند نشره مؤقت وسيتم تغيريهذا العنوانو
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التقرير اخلاص عن مصادر    "و،  )٨("القصوى والكوارث من أجل دفع عملية التكيف إىل األمام        
  .)٩("يف من آثار تغري املناخالطاقة املتجددة والتخف

   ) فيما بعدستكملُي(

   وأماكن انعقاد الدورات املقبلةمواعيد   - زاي  
 )من جدول األعمال) ز(٢البند (

 إىل  ة الرئيس تنوفمرب، أشار /تشرين الثاين  ٣٠يف  املعقودة  املستأنفة،  الثالثة  يف اجللسة     -٣٠
 قطـر  حكـوميت املقدمة مـن    وض  عرال،  ١٦-م أ /١٢ مقررهيف  ،   الحظ أن مؤمتر األطراف  

الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة الثامنـة ملـؤمتر          ومجهورية كوريا الستضافة الدورة     
  .اجتماع األطراف/األطراف

حـضور  املنـدوبني إىل    دعا فيه   بيان  ب ممثل قطر    دىل على دعوة من الرئيسة، أ     بناًءو  -٣١
اجتمـاع األطـراف يف     /امنة ملؤمتر األطراف  الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الث      

 ستـضيف اجتماعـاً   ياألطراف أن بلده س   فيه   أبلغ    ببيان ممثل مجهورية كوريا  مث أدىل    .قطر
حموريا يف دعم قطـر للتحـضري       يكون  ن هذا االجتماع س   إىل أ  ، مشرياً ٢٠١٢ عام   وزارياً

 .اجتماع األطراف/طرافللدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األ

لتوصل إىل اتفاق    ل جهودما بذلتاه من     مجهورية كوريا وقطر على      ت الرئيسة وشكر  -٣٢
اجتمـاع  /الدولة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        بشأن استضافة   

 .ببيانإىل اإلدالء  رئيس اجملموعة اآلسيوية تدعو األطراف،

 عـشرة ومـؤمتر     تاسعة إىل أن رئيس مؤمتر األطراف يف دورته ال        ة الرئيس تأشارو  -٣٣
دول أوروبـا الـشرقية،      سيكون من جمموعة     التاسعةاجتماع األطراف يف دورته     /األطراف

دول أوروبـا    وشجعت الرئيسة جمموعة     .متاشيا مع قاعدة التناوب بني اجملموعات اإلقليمية      
 عـشرة   تاسعةترشيح الستضافة الدورة ال   مواصلة مشاوراهتا لكي تصدق على      الشرقية على   

دعت الرئيسة األطراف   و. اجتماع األطراف / ملؤمتر األطراف  تاسعةملؤمتر األطراف والدورة ال   
 ومـؤمتر   العـشرين املهتمة إىل التقدم بعروض الستـضافة مـؤمتر األطـراف يف دورتـه              

، وأشارت إىل أن رئيس مـؤمتر األطـراف يف    العاشرةاجتماع األطراف يف دورته     /األطراف
سيكون من جمموعـة    العاشرة  اجتماع األطراف يف دورته     /ومؤمتر األطراف العشرين  دورته  

  .، متاشياً مع قاعدة التناوب بني اجملموعات اإلقليميةأمريكا الالتينية والكارييب

__________ 

 .<#/http://www.ipcc.ch> :شبكة اإلنترنتالعنوان التايل يف النص الكامل للتقرير على ميكن االطالع على  )٨(
  :شبكة اإلنترنتالعنوان التايل يف النص الكامل للتقرير على ميكن االطالع على  )٩(

<http://srren.ipcc-wg3.de/report>. 
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 جلـسته    إعداد مشروع مقرر لينظر فيها مـؤمتر األطـراف يف          ة الرئيس تقترحوا  -٣٤
 .اخلتامية

  ) فيما بعدستكملُي(

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض   - حاء  
 )من جدول األعمال) ح(٢البند (

 ) فيما بعدستكملُي(

  تني  الفرعيني اهليئتاتقرير  - ثالثاً  
 ) من جدول األعمال٣البند (

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف  
  ) من جدول األعمال)أ(٣د البن(
 ) فيما بعدستكملُي(

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  - باء  
 )من جدول األعمال) ب(٣البند (

  ) فيما بعدستكملُي(

األجـل  الطويـل  املعين بالعمل التعاوين تقرير الفريق العامل املخصص      - رابعاً  
  االتفاقيةمبوجب 

  ) من جدول األعمال٤ البند(
  )بعد فيما ستكملُي(

   من االتفاقية١٧األطراف مبوجب املادة املقترحات املقدمة من النظر يف   - خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

 كـانون   x و نوفمرب/تشرين الثاين  ٣٠يف  املعقودتني  ،  xاجللستني الثالثة املستأنفة و   يف    -٣٥
   FCCC/CP/2009/3: يةالتال رضت على مؤمتر األطراف الوثائق، على التوايل، ُعديسمرب/األول

 FCCC/CP/2009/7 وFCCC/CP/2009/6 وFCCC/CP/2009/5 وFCCC/CP/2009/4و
  .FCCC/CP/2010/3و
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كل مـن أسـتراليا      من االتفاقية، أحيلت مقترحات      ١٧ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة     -٣٦
اف يف  مبذكرات شفوية إىل األطر   وتوفالو وكوستاريكا والواليات املتحدة األمريكية واليابان       

االتفاقية واملوقِّعني عليها قبل ستة أشهر من تاريخ انعقاد مؤمتر األطراف يف دورته اخلامـسة               
بيد أنه، ونظراً لعجز األطراف عن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن السبيل للمضي              . عشرة

ا البند  قدماً يف تناول هذه املقترحات يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف، فقد أدرج هذ             
  .يف جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

، اقتراحاً دعت فيـه إىل     ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨مت غرينادا، يف    وإضافة إىل ذلك، قدّ     -٣٧
 من االتفاقية، أحالت األمانة نص هذا       ١٧ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة   . وضع بروتوكول جديد  

 قبل ستة أشهر من تاريخ انعقـاد الـدورة          اقية واملوقِّعني عليها  املقترح إىل األطراف يف االتف    
  .السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

يف أدرجـت   (وأشارت الرئيسة، يف معرض تقدميها هلذا البند، إىل أن مقترحـات              -٣٨
أسـتراليا  : قد وردت من األطراف الستة التاليـة      )  أعاله ٣٤الوثائق املشار إليها يف الفقرة      

  .ينادا وكوستاريكا والواليات املتحدة األمريكية واليابانوتوفالو وغر
ببيان باسم حتـالف  طرف واحد    وأدىل ممثل    .اجملال لإلدالء ببيانات   ة الرئيس وفتحت  -٣٩

 .الدول اجلزرية الصغرية

وانتظـار    هذا البند مفتوحاً   إبقاء، قرر مؤمتر األطراف     ة على اقتراح من الرئيس    بناًءو  -٤٠
 .لخيارات القانونيةيق العمل التعاوين لمناقشة فرنتائج 

  ) فيما بعدستكملُي(

إلدخـال تعـديالت علـى      األطراف  املقترحات املقدمة من    النظر يف     - سادساً 
  ١٦ و١٥ هامبوجب مادتياالتفاقية 

  ) من جدول األعمال٦البند (
 كـانون   xو نوفمرب/تشرين الثاين  ٣٠يف  املعقودتني  ،  xاجللستني الثالثة املستأنفة و   يف    -٤١

 FCCC/CP/2011/5: التالية رضت على مؤمتر األطراف الوثائق، على التوايل، ُعديسمرب/األول
  .FCCC/CP/2011/3 وFCCC/CP/2011/4و

األطراف قدمت ثالثة مقترحات     هلذا البند، أن     اتقدميهمعرض    وذكرت الرئيسة، يف    -٤٢
ينظر فيها مؤمتر األطراف يف     لكي   ١٦ و ١٥ هاإلدخال تعديالت على االتفاقية مبوجب مادتي     

 لتعـديل   قترحاًم،  ٢٠١١ مايو/أيار ٢٤االحتاد الروسي، يف    فقد قدم   . السابعة عشرة دورته  
 ٢٦واملكـسيك، يف    اجلديـدة   غينيـا   بابوا  وقدمت  ؛   من االتفاقية  ٤ من املادة    )و(٢ الفقرة
 ٣ألورويب، يف   االحتاد ا وقربص  قدمت  ، و ١٨ و ٧ لتعديل املادتني    قترحاًم ،٢٠١١مايو  /أيار

 .التفاقيةمن ا لتعديل املرفق األول قترحاًم، ٢٠١١يونيه /حزيران
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ـ املقترحات  حيلت   من االتفاقية، أ   ١٦ و ١٥ للمادتني   وفقاًو  -٤٣ ذكرات شـفوية إىل    مب
يف دورتـه   مؤمتر األطراف   تاريخ انعقاد    قبل ستة أشهر من      يهاعلوقِّعني  واملاالتفاقية  أطراف  

 .٢٠١١يونيه /حزيران ٢٢للعلم، يف ت إىل الوديع رسلوأُ، السابعة عشرة

ـ  بشكل منفصل املقترحات الثالثة   كل مقترح من     تناول   ة الرئيس تقترحوا  -٤٤  ت، ودع
من قربص واالحتـاد األورويب     وفيما يتصل باملقترح املقدم     . تقدميهاأصحاب املقترحات إىل    

اثل يف الدورة اخلامـسة عـشرة   قترح ممم إىل ة الرئيستتعديل املرفق األول لالتفاقية، أشار  ب
اعتمـد  و. املرفق األول لالتفاقية  إىل األطراف املدرجة يف      ةإضافة مالط بيتعلق  ملؤمتر األطراف   
  .١٥-م أ/٣يف مقرره التعديل مؤمتر األطراف 

بـشأن  االحتاد األورويب والدول األعضاء فيـه       باسم  ببيان  طرف واحد   ممثل  دىل  وأ  -٤٥
 .التفاقيةمن التعديل املرفق األول وقربص اد األورويب من االحتاملقترح املقدم 

اجلديـدة  بـابوا غينيـا     من  بشأن املقترح املقدم    بيانات  بدىل ممثلو مثانية أطراف     وأ  -٤٦
االحتـاد األورويب   باسـم   بيان  بينها  من  و،   من االتفاقية  ١٨ و ٧املادتني  لتعديل  واملكسيك  

 .والدول األعضاء فيه

 االحتاد الروسي لتعـديل     منبشأن املقترح املقدم    بيانات  بطراف  أدىل ممثلو سبعة أ   و  -٤٧
 .االحتاد األورويب والدول األعضاء فيهباسم بيان بينها من ، ٤ من املادة )و(٢الفقرة 

 من قربص واالحتاد األورويب بشأن تعديل امللحـق األول   املقدم قترحوفيما يتعلق بامل    -٤٨
جراء مشاورات غري رمسيـة     إ) كندا(د ستيفن دي بوير     السيإىل   ة الرئيس تمن االتفاقية، طلب  
 .بشأن هذه املسألة

إدخـال  واملكـسيك بـشأن     اجلديدة  بابوا غينيا   وفيما يتعلق باملقترح املشترك بني        -٤٩
ريو غوميز  يالسيدة باوال كابا  إىل   ة الرئيس ت من االتفاقية، طلب   ١٨ و ٧تعديالت على املادتني    

 .هذه املسألةبشأن  رمسية جراء مشاورات غريإ) كولومبيا(

     مـن ) و(٢تعـديل الفقـرة      بشأن   االحتاد الروسي  من   وفيما يتعلق باملقترح املقدم     -٥٠
جـراء  إ) كوسـتاريكا (السيد خافيري دياز كارمونا إىل  ة الرئيست االتفاقية، طلب من ٤املادة  

 .مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة

  ) فيما بعدستكملُي(

    الطرائق واإلجراءات-لتكنولوجيا املعنية بالجنة التنفيذية ال  - سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

 ٣٠يف  املعقـودة    املـستأنفة،    الثالثة تهيف جلس  على مؤمتر األطراف     كان معروضاً   -٥١
  وإجراءاهتـا  لتكنولوجيـا املعنيـة با  طرائق اللجنة التنفيذيـة     عن   تقرير   نوفمرب/تشرين الثاين 

(FCCC/CP/2011/8).  
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 اليت تتكون مـن اللجنـة       لتكنولوجيااملعنية با لية  اآل إىل أن إنشاء     ةالرئيست  وأشار  -٥٢
جنـازات  اإلميثـل إحـدى     تكنولوجيا املناخ،   وشبكة  ، ومركز   ة املعنية بالتكنولوجيا  تنفيذيال

 وهنأت الـسيد غربيـال      ،كانكونيف  املعقود  تغري املناخ   بشأن  التارخيية ملؤمتر األمم املتحدة     
اللجنـة   رئـيس     ملنصيب اانتخاهبمعلى  ) أملانيا(فلوغر  بوالسيد أنطونيو   ) األرجنتني(بالنكو  

أن التقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا          وأشارت إىل   . ونائب رئيسها 
للتنفيذ واهليئـة الفرعيـة     لهيئة الفرعية   وأدائها ملهامها سوف ُيبحث يف إطار البند املشترك ل        

 .ونقلها تبتطوير التكنولوجيامشورة العلمية والتكنولوجية واملتعلق لل

تقدمي إىل   السيد بالنكو،    ة املعنية بالتكنولوجيا،  التنفيذياللجنة   رئيس   ة الرئيس تعود  -٥٣
ـ اضطلعت األعمال اليت وأوجز السيد بالنكو . ي إىل مؤمتر األطراف وتقرير شف   ا اللجنـة هب
طرائق اللجنة وإجراءاهتا واملوافقة عليها لكي ينظـر        وضع  لت  واليت مش  األوىل،   تهاخالل سن 

 باعتبارهـا   ت فيها اللجنة  ن العناصر الستة اليت نظر    أ والحظ. فيها مؤمتر األطراف يف الدورة    
والتيسري والتحفيز؛   ة العامة؛  وتوصيات السياس  وليف؛التحليل والت : جوهر طرائقها هي التالية   

.  وتبادل املعلومات واملعارف؛ أصحاب املصلحةوإشراك؛ ىأخرمؤسسية بترتيبات واالرتباط 
د علـى أمهيـة إشـراك       ، وشدّ ا وجهوده اوأعرب عن امتنانه جلميع األطراف على التزامه      

 .التكنولوجيااملعنية بلية اآلأصحاب املصلحة يف 

بيـان   والصني، و  ٧٧ لباسم جمموعة ا  بينها بيان   دىل ممثلو مثانية أطراف ببيانات،      وأ  -٥٤
 .االحتاد األورويب والدول األعضاء فيهسم با

بناء على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتـصال يـشترك يف       و  -٥٥
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    (ولد دادا   والسيد زيتوين   ) بليز(رئاسته السيد كارلوس فولر     

 التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا       اللجنةق  طرائاملتعلق ب ، للنظر يف التقرير     )يرلندا الشمالية آو
 .الدورةخالل فيه مؤمتر األطراف  ينظرلكي ، ووضع مشروع مقرر وإجراءاهتا

  ) فيما بعدستكملُي(

   تقرير اللجنة االنتقالية-لمناخ لالصندوق األخضر   - ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨ البند(

 (FCCC/CP/2011/6ق األخضر للمنـاخ  الصندولتصميم كان تقرير اللجنة االنتقالية     -٥٦
 تـشرين   ٣٠يف  املعقودة   املستأنفة،   الثالثة تهيف جلس  على مؤمتر األطراف     معروضاً) Add.1و

  .نوفمرب/الثاين
جلنـة  تتوىل   أن   ١٦-م أ /١أن مؤمتر األطراف قرر يف مقرره        إىل   ة الرئيس تأشارو  -٥٧

، للجنة االنتقاليـة  شاركني  ت امل ءالرؤساشكرت  و. انتقالية تصميم الصندوق األخضر للمناخ    
والسيد تريفـور   ) النرويج(لوند  السيد كجيتيل   و،  )املكسيك(رنستو كورديرو ارويو    أالسيد  
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السيد تريفور مانويل   إىل   توطلبجديتهم يف العمل    تفانيهم و على  ،  )جنوب أفريقيا (مانويل  
 .تقدمي التقرير

استرشـد   ا إىل أن عملـه    ، مشرياً قاليةاالنتاللجنة  باسم  وقدم السيد مانويل التقرير       -٥٨
الدورة إىل  ها  تقرير، يف   خالل اجتماعها األخري  ونظرت اللجنة،   . بادئ الشمولية والشفافية  مب

للوائح إدارة الصندوق األخضر للمنـاخ      ؤمتر األطراف، مبا يف ذلك مشروع       السابعة عشرة مل  
ن تقدم تقريرها مع مـشروع      توصيات تتناول الترتيبات االنتقالية، واتفقت على أ      مشاريع  و

. كي ينظر فيها ويوافق عليها    توصيات إىل مؤمتر األطراف     اريع ال ومشلوائح إدارة الصندوق    
مجيع عناصر الوالية املسندة إىل اللجنة      يستويف   لوائح إدارة الصندوق  مث أشار إىل أن مشروع      

التقريـر  يـرى  أنه وأكد . الصندوقتفعيل  تيح   يف حال اعتماده، سي     املشروع، وأشار إىل أن  
واختـتم  . يف ديربـان  الصندوق  طالق   إل  سليماً  وأساساً  جيداً  وسطاً يقدم حالً أنه   و اًمتوازن

ـ  تشاركنياملإىل الرؤساء   ، و االنتقاليةكلمته بتوجيه الشكر إىل أعضاء اللجنة        إىل ، و واهبم ون
ماعـات،  جتاالاستضافة من خالل األطراف اليت قدمت الدعم من خالل مسامهات مالية أو          

 .انتدبت موظفني لدعم اللجنة واملنظمات اليت التقينوحدة الدعم إىل و

بيان ، وبينها بيان أديل به باسم جمموعة السالمة البيئية    ،   طرفاً ٢٨وأدىل ببيانات ممثلو      -٥٩
 ،باسم حتالف الدول اجلزريـة الـصغرية      بيان  االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، و     باسم  

 .وعة أمريكا الالتينية والكارييبجمموبيان باسم 

منظمات الـشعوب   (املنظمات غري احلكومية    إحدى جمموعات   كما أدىل ببيان ممثل       -٦٠
  ).األصلية
شفافة وشاملة حول   من خالل عملية    جراء مشاورات غري رمسية     الرئيسة إ  تقترحوا  -٦١

  .Add.1و FCCC/CP/2011/6  التوصيات الواردة يف الوثيقةاريعستند إىل مشتهذا البند، 
  . طرفا١٢ً وأدىل ببيانات إضافية ممثلو  -٦٢
من خالل  مشاورات غري رمسية    بأن جتري    اقتراح الرئيسة افق مؤمتر األطراف على     وو  -٦٣

إىل مؤمتر األطـراف يف جلـسة       عن هذه املشاورات     اًتقدم تقرير ن  أشفافة وشاملة و  عملية  
 .الحقة

  ) فيما بعدستكملُي(
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     مـن ) ب(و) أ(٢الفـرعيتني   الفقرتني  ض الثاين ملدى كفاية     االستعرا  - تاسعاً  
  )١٠( من االتفاقية٤املادة 

  ) من جدول األعمال٩ البند(
  ) فيما بعدستكملُي(

املنـصوص عليهـا يف     استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى        - عاشراً  
   التفاقيةا
  ) من جدول األعمال١٠ البند(

   تفاقيةآللية املالية لالا  - ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٠ البند(
  ) فيما بعدستكملُي(

   الوطنيةالبالغات   - باء  
 )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

  ) فيما بعدستكملُي(

__________ 

التوصل إىل أي استنتاجات متفق عليهـا       " الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف،      األطراف أنه تعذر، يف   ُتذكّر  قد   )١٠(
يف جـدول   أُدرج   هـذا البنـد      ، وأن )٦٤، الفقرة   FCCC/CP/1998/16(بشأن هذه املسألة    " مقررات أو

 مـن مـشروع النظـام       ١٦واملادة  ) ج(١٠األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، وفقاً للمادة         
ومل يتوصل مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة، إىل أية نتيجـة بـشأن هـذه املـسألة                 . طبقالداخلي امل 

)FCCC/CP/1999/6   من مشروع النظام    ١٦واملادة  ) ج(١٠، ولذلك أُدرج البند، وفقاً للمادة       )١٨، الفقرة 
ر األطـراف،   الداخلي املطبق، يف جداول األعمال املؤقتة للدورات من السادسة وحىت الثانية عشرة ملـؤمت             

:  والصني لتعديل البند حبيث أصبح عنوانـه كـاآليت         ٧٧ل مشفوعا حباشية تعكس اقتراحاً قدمته جمموعة ا      
ودعا مؤمتر  ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني الفرعيتني        "

 يقدم اقتراحا تنظر فيه اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف           األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، األمني التنفيذي إىل أن        
واستنادا إىل توصية من اهليئة الفرعية للتنفيـذ        ). ١٠، الفقرة   FCCC/CP/2008/7(دورهتا الثامنة والعشرين    

وبناًء على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف، يف دورته الرابعة عشرة، تأجيل النظر يف هـذا البنـد،                   
 من مشروع النظام الداخلي املطبق، إىل الـدورة الـسادسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف                 ١٣ة  عمال باملاد 

)FCCC/CP/2008/7   مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، جـدول أعمالـه          واعتمد  ). ١٠، الفقرة
 كفاية  االستعراض الثاين ملدى   "٦، باستثناء البند    FCCC/CP/2010/1املؤقت بالصيغة اليت ورد هبا يف الوثيقة        

 .معلقاًذي بقي ، ال" من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢الفقرتني الفرعيتني 
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   ونقلهاتطوير التكنولوجيات   - جيم  
 )من جدول األعمال) ج(١٠البند (

  ) فيما بعديستكمل(

   بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - دال  
 )من جدول األعمال) د(١٠د البن(

  ) فيما بعدستكملُي(

    من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨الفقرتني تنفيذ   - هاء  
  ) من جدول األعمال)ه(١٠البند (
  ) فيما بعدستكملُي(

   مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  - واو  
 )من جدول األعمال) و(١٠البند (

  )د فيما بعستكملُي(

تسريع احلصول على التكنولوجيات األساسية إلجراءات التخفيـف         - حادي عـشر  
  )١١(والتكيف وما يتصل هبا من حقوق امللكية الفكرية

  ) من جدول األعمال١١البند (
  ) فيما بعدستكملُي(

  )١٢( إىل التنمية املستدامةالوصول العادل  - ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

 ) بعد فيماُيستكمل(

__________ 

اقترحت الرئيـسة إجـراء     ،  )ج(٢البند  ويف إطار   ،  نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨، املعقودة يف    األوىليف اجللسة    )١١(
ؤقـت   من جدول األعمـال امل     ١٣ و ١٢ و ١١ مشاورات شاملة مع األطراف لتحديد كيفية تناول البنود       

 .خالل هذه الدورة
 .٩ظر احلاشية ان )١٢(
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  )١٣(التدابري التجارية االنفرادية  - ثالث عشر
 ) من جدول األعمال١٣البند (

 ) فيما بعدُيستكمل(

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - رابع عشر
 ) من جدول األعمال١٤البند (

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية يف فترة السنتني   - ألف  
 )من جدول األعمال) أ(١٤البند (

 ) فيما بعدملُيستك(

   ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   - باء  
 )من جدول األعمال) ب(١٤البند (

 ) فيما بعدُيستكمل(

   اجلزء الرفيع املستوى - خامس عشر
 ) من جدول األعمال١٥البند (

 حفل الترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  - ألف  

    ، جنـوب أفريقيـا    حضره رئـيس     ديسمرب،/ألول كانون ا  ٦ يف   أُقيم حفل ترحييب    -٦٤
    ورئيـسة   مـون،  -واألمني العام لألمم املتحدة، السيد بـان كـي      جاكوب زوما،   السيد  

اجتمـاع األطـراف،   /الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف 
فـيغرييس،  كريـستيانا  فاقية، السيدة  واألمينة التنفيذية لالت   ماشاباين،   -ماييت نكوانا   السيدة  

 .وشخصيات أخرى

عشرة ومؤمتر  السابعة  اجلزء الرفيع املستوى املشترك ملؤمتر األطراف يف دورته         وافُتتح    -٦٥
 رئيسة  جانبديسمرب من   / كانون األول  ٦ يوم   بعةاجتماع األطراف يف دورته السا    /األطراف

ملؤمتر األطراف  الرابعة  وذلك يف اجللسة    اجتماع األطراف،   /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   
 .اجتماع األطراف/واجللسة الرابعة ملؤمتر األطراف

__________ 

 .٩انظر احلاشية  )١٣(
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 بيانات األطراف  - باء  

 ) فيما بعدُيستكمل(

 بيانات مسؤويل األمم املتحدة  - جيم  

 ) فيما بعدُيستكمل(

   بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب - سادس عشر
 ) من جدول األعمال١٦البند (

 ) فيما بعدُيستكمل(

  مسائل أخرى - سابع عشر
 ) من جدول األعمال١٧البند (

 ) فيما بعدُيستكمل(

   اختتام الدورة  - ثامن عشر
 ) من جدول األعمال١٨البند (

   اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة  - ألف  
 )من جدول األعمال) أ(١٨البند (

 ) فيما بعدُيستكمل(

  ق الدورة إغال  - باء  
 )من جدول األعمال) ب(١٨البند (

 ) فيما بعدُيستكمل(

 املرفقات
  )ُتستكمل فيما بعد(

        


