
 

(A)   GE.12-71279    061212    061212 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف 
  الدورة الثامنة عشرة

   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧إىل نوفمرب / تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
  من جدول األعمال) أ(٢١البند 

  اختتام الدورة 
  ألطراف عن دورته الثامنة عشرة اعتماد تقرير مؤمتر ا

  مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة عشرة    
  )سلوفينيا (كرانيتش السيد أندريه :املقرر

  املداوالت: اجلزء األول    

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

      ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
      ................................) من جدول األعمال٢ند الب( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

      ....................انتخاب رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف  - ألف     
      ..............................................اعتماد النظام الداخلي  -  باء     
      ...............................................إقرار جدول األعمال  - جيم     
      ..................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - دال     
      ........................................قبول املنظمات بصفة مراقب  -  هاء     
      ...................... ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتنيتنظيم العمل، مبا يف  -  واو     
      ...............................مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  -زاي     
      ................................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -حاء     
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      ..........................) من جدول األعمال٣البند (تقريرا اهليئتني الفرعيتني   - ثالثاً  
      .....................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف     
      ..........................................تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء     

 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  - رابعاً  
      ................................................) من جدول األعمال٤البند (

 مـن   ٥البنـد   ( تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز          - خامساً  
      ...........................................................)لاألعما جدول

 ٦البنـد   (  من االتفاقية  ١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة           - سادساً  
      ........................................................)من جدول األعمال

 ١٥النظر يف مقترحات األطراف بإدخال تعديالت على االتفاقية يف إطار املـادة               - سابعاً  
      ................................................) من جدول األعمال٧البند (

      ... من االتفاقية ٤من املادة ) و(٢ديل الفقرة مقترح االحتاد الروسي بتع  - ألف     
       من االتفاقية١٨ و٧مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك بتعديل املادتني   -  باء     

      ..............................) من جدول األعمال٨البند (تقرير جلنة التكيف   - ثامناً  
      ..)دول األعمال من ج٩البند (تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا   - تاسعاً  

      .............................تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  - ألف     
اختيار اجلهـة املـضيفة     : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       -  باء     

      ........................................وتأسيس اجمللس االستشاري
 ن االتفاقية  م ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني         - عاشراً  

      ...............................)  من جدول األعمال ُيرجأ النظر فيه١٠البند (
      ........................) من جدول األعمال١١البند ( املسائل املتعلقة بالتمويل  - حادي عشر  

      ...........................برنامج العمل املتعلق بالتمويل طويل األجل  -ألف     
      ................................................تقرير اللجنة الدائمة  -  باء     
إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات     تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم        - جيم     

      ...............................املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ
      ..............الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  - دال     
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املقدمة إىل   -  هاء     

      ..................................................مرفق البيئة العاملية
      .........................افية إىل صندوق أقل البلدان منواًإرشادات إض  -  واو     

      ..............................) من جدول األعمال١٢البند ( البالغات الوطنية  - ثاين عشر  
      .البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  - ألف     
      .قيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفا  -  باء     
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      ..................) من جدول األعمال١٣البند (بناء القدرات مبوجب االتفاقية   - ثالث عشر  
      ....) من جدول األعمال١٤البند (  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - رابع عشر  

يرس بشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة        آتنفيذ برنامج عمل بوينس       -ألف     
      ................................................)١٠-م أ/١ املقرر(

      .....................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -  اءب     
      ...........................) من جدول األعمال١٥البند ( من االتفاقية ٦املادة   - خامس عشر  
 من جدول   ١٦البند  (مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف           - سادس عشر  

      ..................................................................)األعمال
      ...............) من جدول األعمال١٧لبند ا(املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   - سابع عشر  

      .................٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   -ألف     
      ........................ ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   -  باء     

      ...........................) من جدول األعمال١٨البند (اجلزء الرفيع املستوى   - ثامن عشر  
      ..........................حفل الترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  - ألف     
      ...................................................بيانات األطراف  -  باء     
      .......................................بيانات مسؤويل األمم املتحدة  - جيم     

      .........) من جدول األعمال١٩البند ( بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - تاسع عشر  
      .................................) من جدول األعمال٢٠البند ( مسائل أخرى  - عشرون  

      .................................) من جدول األعمال٢١البند ( اختتام الدورة  - حادي وعشرون 
      ..................ر األطراف عن دورته الثامنة عشرةاعتماد تقرير مؤمت  - ألف     
      .....................................................إغالق الدورة  -  باء     

      ...................................................................املرفقات     
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 ٧ من املادة    ٤افُتتحت الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة عمالً بالفقرة            -١

 / تـشرين الثـاين  ٢٦قطر الوطين للمؤمترات، بالدوحة، قطر، يـوم        من االتفاقية، يف مركز     
رئيـسة  ) جنوب أفريقيا ( ماشاباين   -وافتتحت الدورة السيدة ماييت نكوانا      . ٢٠١٢ نوفمرب

 ماشاباين ببيان قـدمت     -وأدلت السيدة نكوانا    . )١(مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة     
ت يف دورة العام املاضي املعقودة يف ديربان، جنـوب         فيه نبذة عن اخلطوات املهمة اليت اُتخذ      

أفريقيا، كمثال على ما ميكن أن حتققه تعددية األطراف، وشكرت مجيع املشاركني يف املؤمتر              
  .على ما قدموه للرئاسة اجلنوب أفريقية من دعم

وتضمنت جلسة االفتتاح الرمسي عرض فيلم ترحييب أعدته حكومة قطـر مبناسـبة               -٢
دورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه             افتتاح ال 

  ).اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
نوفمرب، ذكّـرت   / تشرين الثاين  ٢٦ملؤمتر األطراف، املعقودة يوم      )٢(يف اجللسة األوىل    -٣

 مـن   ١ ماشاباين، بأن الفقـرة      -رئيسة الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، السيدة نكوانا         
 رئيس مؤمتر  من مشروع النظام الداخلي املعمول به تنص على أن يكون شغل منصب           ٢٢ املادة

وأبلغت األطراف بأهنا تلقت ترشـيحاً مـن        . األطراف بالتناوب بني مخس جمموعات إقليمية     
وبناًء على اقتراح الرئيسة، انتخب مؤمتر األطـراف        . جمموعة دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ     

طر، رئيـساً   بالتزكية السيد عبد اهللا بن محد العطية، رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية يف ق             
 ماشاباين السيد العطية على انتخابه وأعربت عن متنياهتا لـه           -وهنأت السيدة نكوانا    . للمؤمتر

وأدىل الرئيس املنتخب ببيان    . بالنجاح يف توجيه أعمال مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة         
  .ستينا فيغرييسأعقبه بيان أدلت به، بناًء على دعوة الرئيس، األمينة التنفيذية السيدة كري

__________ 

ؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه       ُعقدت الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف بالتزامن مع الدورة الثامنة مل           )١(
. اجتماع األطراف يف تقرير مستقل    /وترد مداوالت مؤمتر األطراف   . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    

اجتمـاع  /وقد اسُتنسخت يف التقريرين مداوالت اجللسات املشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف           
 . الدورتنياألطراف، املعقودة خالل اجلزء الرفيع املستوى من

 .جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة )٢(
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  اعتماد النظام الداخلي   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
نوفمرب، ذكّر الرئيس بأن رئيسة مؤمتر / تشرين الثاين٢٦يف  يف اجللسة األوىل املعقودة       -٤

األطراف يف دورته السابعة عشرة كانت قد طرحت اقتراحاً، حظي مبوافقة األطراف، بـأن              
. رات بشأن هذه املسألة وتبلغ مؤمتر األطراف مبا يطرأ من تطورات          جتري مشاورات بني الدو   

ونظراً إىل استمرار عدم التوصل إىل توافق آراء بشأن هذه املسألة، اقترح الـرئيس مواصـلة             
، باسـتثناء مـشروع     FCCC/CP/1996/2تطبيق مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقـة         

واقترح الـرئيس أيـضاً عقـد    . لدورات السابقة، وذلك على غرار ما حدث يف ا     ٤٢ املادة
  . مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة وإبالغ مؤمتر األطراف بنتائج املشاورات

  ) الحقاًيستكمل(

  األعمالإقرار جدول   -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
ـ    / تشرين الثاين  ٢٦يف  يف اجللسة األوىل املعقودة       -٥ اه مـؤمتر   نوفمرب، وجه الرئيس انتب

األطراف إىل املذكرة املقدمة من األمينة التنفيذية اليت تتضمن جـدول األعمـال املؤقـت               
 جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيسة مـؤمتر         وقد أُعدّ ). FCCC/CP/2012/1(وشروحه  

األطراف يف دورته السابعة عشرة، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل الدورة              
  .دسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ وبعد التشاور مع أعضاء مكتب مؤمتر األطرافالسا
االستعراض الثاين ملـدى كفايـة الفقـرتني        " املعنون   ١٠وذكّر الرئيس بأن البند       -٦

أُدرج يف جدول األعمال املؤقـت، عمـالً        "  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢ الفرعيتني
  .النظام الداخلي املعمول به من مشروع ١٦باملادة 

واقترح الرئيس إقرار جدول األعمـال املؤقـت بالـصيغة الـواردة يف الوثيقـة                 -٧
FCCC/CP/2012/1    الذي يظل معلقاً وفقاً للممارسـة املعمـول هبـا يف            ١٠، باستثناء البند 

  .األخرية اآلونة
  : النحو التايلوبناًء على اقتراح الرئيس، أقر مؤمتر األطراف جدول األعمال على  -٨

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

   عشرة ملؤمتر األطراف؛الثامنةانتخاب رئيس الدورة   )أ(  
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(  
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(  
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(  
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(  
  ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛تنظيم األعمال، مبا يف   )و(  
  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة؛  )ز(  
  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

ريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل األجـل           تقرير الف   -٤
  .االتفاقية مبوجب

  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز  -٥
  . من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -٦
  :١٥التفاقية يف إطار املادة النظر يف مقترحات األطراف بإدخال تعديالت على ا  -٧

   من االتفاقية؛٤من املادة ) و(٢مقترح االحتاد الروسي بتعديل الفقرة   )أ(  
  . من االتفاقية١٨ و٧مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك بتعديل املادتني   )ب(  

  .تقرير جلنة التكيف  -٨
  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٩

  قرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا؛ت  )أ(  
 اجلهـة اختيـار   : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       )ب(  

  .املضيفة وتأسيس اجمللس االستشاري
 ٤مـن املـادة     ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني       -١٠

  .)٣(االتفاقية نم
  :مويلاملسائل املتعلقة بالت  -١١

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل؛  )أ(  
  تقرير اللجنة الدائمة؛  )ب(  

__________ 

 .ة عشرة النظر يف هذا البندبعأرجأ مؤمتر األطراف يف دورته السا )٣(
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تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف             )ج(  
  واإلرشادات املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ؛

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ؛  )د(  
فق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات         تقرير مر   )ه(  

  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛
  .إرشادات إضافية إىل صندوق أقل البلدان منواً  )و(  

  :البالغات الوطنية  -١٢
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛  )أ(  
  .ة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطني  )ب(  

  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٣
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -١٤

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

  .لدان منواًائل املتعلقة بأقل الباملس  )ب(  
  . من االتفاقية٦املادة   -١٥
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -١٦
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧

  ؛٢٠١١-٢٠١٠عة لفترة السنتني البيانات املالية املراَج  )أ(  
  .٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  

  .لرفيع املستوىاجلزء ا  -١٨
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -١٩
  .مسائل أخرى  -٢٠
  :اختتام الدورة  -٢١

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة عشرة؛  )أ(  
  .إغالق الدورة  )ب(  
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (
نوفمرب، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أن      / تشرين الثاين  ٢٦ودة يوم   يف اجللسة األوىل املعق     -٩

، نائب رئيس مكتب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة         )سورينام(فان لريوب   . السيد روبرت ف  
ودعا الرئيس .  مل تقدم بعدتزال الترشيحات عشرة، قد بدأ مشاورات بشأن هذه املسألة، ولكن ال

. ديـسمرب / كـانون األول   ٦حبلول  الباقية  إىل تقدمي مجيع الترشيحات     اجملموعات والفئات املعنية    
على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إرجاء انتخاب أعضاء املكتب حلني االنتهاء من               وبناًء

  . وُدعي السيد فان لريوب إىل مواصلة مشاوراته أثناء الدورة. الترشيحاتعملية تلقي 
، املعمول به  من مشروع النظام الداخلي      ٢٢ بأنه عمالً باملادة     وأبلغ الرئيس املندوبني    -١٠

  .حني انتخاب من سيخلفهمإىل يبقى أعضاء املكتب يف مناصبهم 
خلدمتـه  ) اململكة العربية الـسعودية   (وقدم الرئيس شكره إىل السيد حممد الصّبان          -١١

  . طاريةالطويلة باملكتب، ونّوه بإسهاماته القّيمة يف عملية االتفاقية اإل
  ) الحقاًيستكمل(

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

 يف مـذكرة    نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢٦عقودة يف   نظر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل امل        -١٢
، تـضمنت   )Add.1 و FCCC/CP/2012/2/Rev.1(أعدهتا األمانة بشأن قبول املنظمات بصفة مراقب        

  . بصفة مراقبا منظمة غري حكومية التمست قبوهل٧٩أمساء ست منظمات حكومية دولية وقائمة ب
ووفقاً لتوصيات املكتب، وبناًء على مقترح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف قبـول               -١٣

  . Add.1 وFCCC/CP/2012/2/Rev.1املنظمات املذكورة يف الوثيقة 

   الفرعيتني تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني  -واو  
  )من جدول األعمال) و(٢البند (

نوفمرب، وجه الرئيس اهتمام مـؤمتر      / تشرين الثاين  ٢٦يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -١٤
والحظ . FCCC/CP/2012/1األطراف إىل شروح جدول األعمال املؤقت الواردة يف الوثيقة          
 كـانون   ١دورتيهمـا يف    أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان هبدف التوصل، قبـل انتـهاء           

والحظ . ديسمرب، إىل وضع مشاريع مقررات واستنتاجات لتقدميها إىل مؤمتر األطراف         /األول
أيضاً أن الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل مبوجـب االتفاقيـة             

فريـق   (عـزز والفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل امل       ) العمل التعاوين  فريق(
  . ، سيقدمان نتائج أعماهلما قبل هناية الدورة)منهاج ديربان
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وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إحالة البنود التاليـة إىل اهليئـتني            -١٥
  : ما مشاريع مقررات أو استنتاجات مناسبة بشأهناالفرعيتني لتنظرا فيها وتقّد

   والتكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية
  تقرير جلنة التكيف    ٨البند 
  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  )أ(٩البند 
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة               )أ(١٤البند 

  )١٠-م أ/١ املقرر(
  اهليئة الفرعية للتنفيذ

  تقرير جلنة التكيف    ٨البند 
  ة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياتقرير اللجن  )أ(٩البند 
 املـضيفة  اجلهـة اختيـار  : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   )ب(٩البند 

  وتأسيس اجمللس االستشاري
م إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل       تقرير مرفق البيئة العاملية املقدّ      ) ه(١١البند 

  مرفق البيئة العاملية
  إرشادات إضافية إىل صندوق أقل البلدان منواً  )و(١١البند 
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )أ(١٢البند 
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )ب(١٢البند 
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية   ١٣البند 
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة               )أ(١٤د نالب

  )١٠-م أ/١ املقرر(
  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(١٤البند 
   من االتفاقية٦املادة    ١٥البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(١٧البند 
  ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني أداء امليزانية يف   )ب(١٧البند 
وذُكِّر املندوبون بأن اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة            -١٦

  ). أ(١٤و) أ(٩ و٨والتكنولوجية ستنظران يف جوانب خمتلفة من البنود الفرعية 
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، أبلـغ   "اجلزء الرفيع املـستوى   " من جدول األعمال املعنون      ١٨وفيما يتعلق بالبند      -١٧
 كـانون  ٤لرئيس املندوبني بأن افتتاح اجلزء الرفيع املستوى سـيكون بعـد ظهـر يـوم               ا

 كـانون   ٤ديسمرب، وبأن البيانات املقدمة باسم جمموعات األطراف سُيدىل هبا يـوم            /األول
وسُيعقد . ديسمرب/ كانون األول  ٦ و ٥ديسمرب وبأن البيانات الوطنية سُيدىل هبا يومي        /األول

كـل  يتحدث وأن للمتحدثني وى على أساس أن تكون هناك قائمة واحدة        اجلزء الرفيع املست  
طرف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مـرة                

ولن ُتتخذ أية قرارات يف اجللسات املشتركة بني مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر              . واحدة فقط 
ال تزيد املدة املخصصة لكل بيان من البيانـات         واقترح الرئيس أ  . اجتماع األطراف /األطراف

أن بيانات كبار ممثلي إىل أيضاً وأشار . اليت ُيدىل هبا يف اجلزء الرفيع املستوى على ثالث دقائق
ديـسمرب  / كانون األول  ٧املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية سُيدىل هبا يف          

  .يانات لن يزيد على دقيقتنيوأن املدة املخصصة لكل بيان من هذه الب
تقرير الفريق العامل املخـصص املعـين       " من جدول األعمال،     ٤وفيما يتعلق بالبند      -١٨

، ذكَّر الرئيس بأن مؤمتر األطـراف قـرر،         "بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية     
التعاوين الطويل ، متديد والية الفريق العامل املخصص املعين بالعمل     ١٧-م أ /١مبوجب مقرره   

لسنة واحدة هبدف مواصلة عملـه وبلـوغ        ) فريق العمل التعاوين  (األجل مبوجب االتفاقية    
، على أن تنتهي بعـد ذلـك   )خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١احملصلة املتفق عليها عمالً باملقرر      

) عوديةاململكة العربية الس  (وأبلغ املندوبني بأن رئيس الفريق، السيد أيسر طيب         . مهمة الفريق 
سيسلم تقرير فريق العمل التعاوين إىل مؤمتر األطراف يف اجتماع الحق، ودعا السيد طيـب               

  .إىل تقدمي معلومات موجزة عن تنظيم أعمال فريق العمل التعاوين
تقرير الفريق العامل املخـصص املعـين       " من جدول األعمال،     ٥وفيما يتعلق بالبند      -١٩

، ١٧-م أ /١ر الرئيس بأن مؤمتر األطراف أنشأ، مبوجب مقرره         ، ذكَّ "مبنهاج ديربان للعمل املعزز   
وطلب إليـه  ) فريق منهاج ديربان(الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز         

وأبلـغ  . تقدمي تقرير إىل الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف عما أحرزه من تقـدم يف أعمالـه              
) النـرويج ( لفريق منهاج ديربان، السيد هارالد دوفالنـد    املندوبني بأن الرئيسني املتشاركني   

، سيقدمان تقرير الفريق إىل مـؤمتر األطـراف يف جلـسة            )اهلند( موسكارجايانت  والسيد  
  .الحقة، ودعا السيد دوفالند إىل تقدمي معلومات موجزة عن تنظيم أعمال الفريق العامل

فيذ بشأن مشاركة مراقبني يف اجللـسات       وأشار الرئيس إىل توصية اهليئة الفرعية للتن        -٢٠
واقترح أن ُتفتح على األقل اجللستان األوىل واألخرية من املـشاورات غـري              )٤(غري الرمسية 

  . الرمسية أمام املنظمات املراقبة عند االقتضاء
  .ووافق مؤمتر األطراف على مواصلة أعماله على أساس اقتراحات الرئيس  -٢١

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
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ني بأنه سيدعو إىل عقد اجتماع مائدة مـستديرة وزاري غـري            وأبلغ الرئيس املندوب    -٢٢
وباإلضافة إىل ذلك، عقد الرئيس اجتماعـات تقييميـة         . ديسمرب/ كانون األول  ٥رمسي يف   

  . منتظمة غري رمسية خالل الدورة
باسـم  (، وسويسرا   ) والصني ٧٧  لاسم جمموعة ا  (وأدىل ببيانات عامة ممثلو اجلزائر        -٢٣

باسم االحتاد األورويب   (، وقربص   ) اجلامعة باسم اجملموعة (وأستراليا  ،  )لبيئيةجمموعة السالمة ا  
، )باسـم اجملموعـة العربيـة     (، ومـصر    ) دولة، وكرواتيا  ٢٧ودوله األعضاء البالغ عددها     

باسم األرجنتني، والفلبني، واهلند، والصني، واململكة العربية السعودية، ومصر،         (والسلفادور  
، وكوبـا، وإكـوادور،     ) املتعـددة القوميـات    -دولة  (، وبوليفيا   وباكستان، ودومينيكا 
، )والسلفادور، ومجهورية الكونغو الدميقراطية   )  البوليفارية -مجهورية  (ونيكاراغوا، وفرتويال   

، وغامبيا  )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (، وناورو   )باسم الدول األفريقية  (وسوازيلند  
باسم كولومبيا، وشيلي، وكوستاريكا، واجلمهوريـة      (كولومبيا  ، و )باسم أقل البلدان منواً   (

، )باسم الربازيل، والصني، واهلند، وجنـوب أفريقيـا       (، والصني   )الدومينيكية، وبنما، وبريو  
باسم جمموعة البلدان   (، وطاجيكستان   )باسم منظومة التكامل ألمريكا الوسطى    (ونيكاراغوا  

، وبابوا غينيا   )باسم حوار قرطاجنة للعمل التقدمي    (يسيا  ، وإندون )النامية اجلبلية غري الساحلية   
باسـم  ) ( البوليفاريـة  -مجهورية  (، وفرتويال   )باسم ائتالف بلدان الغابات املطرية    (اجلديدة  

  .)٥() املعاهدة التجارية للشعوب-التحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية 
املنظمات غري احلكومية (ة نظمات غري احلكومي  وأدىل ببيانات ممثلو ثالث فئات من امل        -٢٤

املعنية بالبيئة، واملنظمات املعنية بقضايا النساء واملساواة بني اجلنسني، ومنظمات الشباب غري            
  ). احلكومية

نوفمرب، أشار الرئيس إىل العمـل      / تشرين الثاين  ٢٨ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٢٥
حلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ودعا رئيس اهليئة، الـدكتور          اهلام الذي تضطلع به اهليئة ا     

ووجه السيد باتشاوري االنتبـاه إىل      . راجندرا باتشاوري، إىل إلقاء كلمة يف اجللسة العامة       
حتدث عن التقدم احملرز حنو إعداد تقرير االستنتاجات الرئيسية الواردة يف تقرير التقييم الرابع و      

وأبلغ املندوبني بأن تقرير التقييم اخلامس سيشدِّد       . ٢٠١٤التقييم اخلامس الذي سينجز عام      
بشكل أكرب على تقييم اجلوانب االجتماعية واالقتصادية لتغري املناخ وتداعيات ذلك علـى             

صدي لتغري املناخ من خالل التكيف       ووضع إطار للت   ،التنمية املستدامة، وعلى إدارة املخاطر    
  . والتخفيف على السواء

  )ُيستكمل الحقاً(

__________ 

-http://unfccc4.meta>ميكن مشاهدة مواد البث الكاملـة للجلـسات العامـة علـى الـرابط التـايل                  )٥(

fusion.com/kongresse/cop18/templ/ovw_live.php?id_kongressmain=231> .     وهذا الـرابط مؤقـت
 .وسيتغري حال نشر التقرير النهائي



FCCC/CP/2012/L.1 

GE.12-71279 12 

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

نوفمرب، أشار الرئيس إىل أن مـؤمتر       / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٢٦
، دول أوروبا الشرقية إىل التقدم بعروض الستـضافة         ١٧-م أ /١٩األطراف دعا يف مقرره     

  . الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف اجتماع األطراف
وبناًء على دعوة من الرئيس، أدىل ممثل بولندا ببيان عرض فيه استـضافة الـدورة                 -٢٧

اجتماع األطراف يف وارسو،    /متر األطراف التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤ      
  .بولندا
وأشار الرئيس إىل أن رئـيس مـؤمتر األطـراف يف دورتـه العـشرين ومـؤمتر                   -٢٨

اجتماع األطراف يف دورته العاشرة سيكون من جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب،           /األطراف
ئيس جمموعة أمريكا الالتينيـة     وشجَّع الر . متاشياً مع قاعدة التناوب بني اجملموعات اإلقليمية      

 الستـضافة الـدورة     اًيف هذه الدورة ترشيح   تعتمد  والكارييب على مواصلة مشاوراهتا لكي      
ودعا الـرئيس   . اجتماع األطراف /العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف      

رتـه احلاديـة    أيضاً األطراف املهتمة إىل التقدم بعروض الستضافة مؤمتر األطـراف يف دو           
اجتماع األطراف يف دورته احلادية عشرة وأشار إىل أن رئـيس           /والعشرين ومؤمتر األطراف  

اجتماع األطـراف يف دورتـه      /مؤمتر األطراف يف دورته احلادية والعشرين ومؤمتر األطراف       
احلادية عشرة سيكون من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، متاشياً مع قاعدة التناوب 

  . اجملموعات اإلقليميةبني
  .وأدىل ببيان ممثل طرف واحد  -٢٩
مشاورات غري رمسية حول هـذا      ) قطر(واقترح الرئيس أن جيري الدكتور علي املال          -٣٠

البند الفرعي من جدول األعمال نيابة عنه، بغية اقتراح مشروع مقرر ينظـر فيـه مـؤمتر                 
  . األطراف يف جلسته اخلتامية

  )ُيستكمل الحقاً(

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -ءحا  
  )من جدول األعمال) ح(٢البند (
  )ُيستكمل الحقاً(
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  تقريرا اهليئتني الفرعيتني   -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (
  )يستكمل الحقاً(

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

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل        -رابعاً  
  مبوجب االتفاقية

  ) من جدول األعمال٤البند (
  )يستكمل الحقاً(

  يربان للعمل املعززتقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج د  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (
  )يستكمل الحقاً(

   من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

نوفمرب، أحال الرئيس املندوبني على     / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٣١
، FCCC/CP/2009/6، وFCCC/CP/2009/5، وFCCC/CP/2009/4، و FCCC/CP/2009/3الوثائق  

  .FCCC/CP/2010/3، وFCCC/CP/2009/7و
وعند تقدمي هذا البند، أشار الرئيس إىل أن ستة مقترحات بتعديل االتفاقية قُـدمت                -٣٢

ن مـؤمتر   وأ)  أعاله ٣١تتضمنها الوثائق املذكورة يف الفقرة      (كي ينظر فيها مؤمتر األطراف      
األطراف نظر يف هذا البند من جدول األعمال يف دوراته اخلامسة عشرة والسادسة عـشرة               

  .والسابعة عشرة
  .وفتح الرئيس اجملال للبيانات، ومل ُيدلَ بأي بيان  -٣٣
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وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إبقاء هذا البند مفتوحاً والعـودة                -٣٤
  )يستكمل الحقاً. (مة اخلتاميةإليه يف اجللسة العا

النظر يف مقترحات األطراف بإدخال تعديالت على االتفاقية يف إطـار             -سابعاً  
  ١٥املادة 

  ) من جدول األعمال٧البند (

   من االتفاقية ٤من املادة ) و(٢مقترح االحتاد الروسي بتعديل الفقرة   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٧البند (

نوفمرب، أحال الرئيس املندوبني على     / تشرين الثاين  ٢٨ية، املعقودة يف    يف اجللسة الثان    -٣٥
من ) و(٢ من االحتاد الروسي بتعديل الفقرة       ، اليت تتضمن مقترحاً   FCCC/CP/2011/5الوثيقة  
ونظر مؤمتر األطراف يف هذا املقترح يف دورته السابعة عـشرة وقـرر   .  من االتفاقية  ٤املادة  

ل األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، عمـالً          إدراجه كبند فرعي من جدو    
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠باملادتني 

وأشار الرئيس إىل أن مؤمتر األطراف كان قد قرر العودة إىل تناول هذا البند الفرعي بعد                  -٣٦
  .جملال أمام األطراف لإلدالء ببياناتوفتح الرئيس ا. مناقشات أجراها خالل الدورة السابعة عشرة

  .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان  -٣٧
وبناء على اقتراح  من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال يرأسه السيد                -٣٨

  .، إلجراء مشاورات بشأن هذه املسألة)كوستاريكا(خافيري دياز كارمونا 

   من االتفاقية١٨ و٧عديل املادتني مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك بت  -باء  
  )من جدول األعمال) ب (٧البند (

نوفمرب، أحال الرئيس املندوبني على     / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٣٩
 من بابوا غينيـا اجلديـدة بتعـديل        ، اليت تتضمن مقترحاً   FCCC/CP/2011/4/Rev.1الوثيقة و 
 ونظر مؤمتر األطراف يف هذا املقترح يف دورته السابعة عـشرة     . من االتفاقية  ١٨ و ٧املادتني  

وقرر إدراجه كبند فرعي من جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطـراف،              
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠عمالً باملادتني 

إىل تناول هذا البند الفرعي بعـد       وأشار الرئيس إىل أن مؤمتر األطراف كان قد قرر العودة             -٤٠
  .وفتح الرئيس اجملال أمام األطراف لإلدالء ببيانات. مناقشات أجراها خالل الدورة السابعة عشرة

  . وأدىل ممثل طرف واحد ببيان باسم املكسيك وبابوا غينيا اجلديدة  -٤١
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اقترح والحظ الرئيس أن املكسيك حتتاج إىل مزيد من الوقت إلجراء مشاورات، و             -٤٢
  . اإلبقاء على هذا البند الفرعي مفتوحاً

  )يستكمل الحقاً(

  تقرير جلنة التكيف   -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (
  )يستكمل الحقاً(

  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا   -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  تكنولوجياتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٩البند (
  )يستكمل الحقاً(

اختيار اجلهة املضيفة وتأسيس    : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       -باء  
  اجمللس االستشاري

  )من جدول األعمال) ب(٩البند (
  )يستكمل الحقاً(

 ٤ من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني         -عاشراً  
   )٦(من االتفاقية

  ) ُيرجأ النظر فيه من جدول األعمال ١٠البند (

__________ 

سُينظر و من مشروع النظام الداخلي املعمول به،        ١٦أرجأ مؤمتر األطراف النظر يف هذا البند، ووفقاً للمادة           )٦(
 .الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطرافخالل  هفي
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  املسائل املتعلقة بالتمويل -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل طويل األجل   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١١البند (

ــودة يف  -٤٣ ــة، املعق ــسة الثاني ــاين٢٨ يف اجلل ــشرين الث ــت / ت ــوفمرب، كان ن
وقرر مؤمتر األطـراف، مبوجـب      .  معروضة على مؤمتر األطراف    FCCC/CP/2012/3 الوثيقة
، ٢٠١٢ ، االضطالع بربنامج عمل بشأن التمويل الطويل األجل يف عـام          ١٧-م أ /٢مقرره  

يشمل تنظيم حلقات عمل، لتحقيق تقدم بـشأن التمويـل الطويـل األجـل يف سـياق                 
نتهما رئيـسة   وطُلب إىل الرئيسني املتشاركني لربنامج العمل اللذين عيَّ       . )٧(١٦-أ م/١ املقرر

الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، أن يعّدا تقريرا عن حلقات العمل لينظر فيـه مـؤمتر                
  . )٨(األطراف يف دورته الثامنة عشرة

نامج العمل، السيد جيورغ    وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف بأن الرئيسني املتشاركني لرب         -٤٤
، أجريا سلسلة من املشاورات مـع       )جنوب أفريقيا (والسيد ظهري فقري    ) النرويج(بورستينغ  

األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة، ونظما حلقيت عمل، واسـتخدما أدوات شـبكية             
ـ            الستقاء   ر فيـه   اآلراء بشأن التمويل الطويل األجل وأعدا تقريراً عن حلقيت العمل كي ينظ

ودعا الرئيس بعد ذلك السيد بورستينغ والسيد فقري        . مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة     
  .إىل عرض التقرير

وأبلغ الرئيسان املتشاركان املندوبني بأن برنامج العمل يقوم على املبادئ الرئيـسية              -٤٥
لى حتقيق تقـدم يف     لالنفتاح والشفافية والشمول وبأن التوصيات الواردة يف التقرير تركز ع         

العمل املقبل يف اجملاالت الرئيسية، مبا يف ذلك زيادة وتعبئة التمويل املتعلق باملناخ، وتعزيـز               
تلبية احتياجات التمويل املتعلق باملناخ يف البلدان النامية، وحتسني املعلومات املتعلقـة هبـذه              

بيئات التمكينيـة يف البلـدان      االحتياجات، وتتبع تدفقات التمويل العامة واخلاصة، وتعزيز ال       
فيه مجيع اجلهات   وإطار تباديل تلتقي     ،النامية، وتأسيس منتدى منتظم للتمويل املتعلق باملناخ      

  . من القطاعني العام واخلاصصاحبة املصلحة 
وشكر الرئيس الرئيسني املتشاركني على عملهما املتعلق هبذه املسألة اهلامـة وفـتح          -٤٦

  .لإلدالء ببياناتاجملال أمام األطراف 
حتالف وباسم البلدان األفريقية،    متحدثون  بينهم  من   طرفاً،   ٢٦وأدىل ببيانات ممثلو      -٤٧

  .املنظمات النقابية غري احلكوميةواالحتاد األورويب ودوله األعضاء، والدول اجلزرية الصغرية، 
__________ 

 .١٢٧، الفقرة ١٧-م أ/٢ملقرر ا )٧(
 .١٣١، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٨(
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يتشارك يف تيسري   وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال              -٤٨
  .)٩(للنظر يف التقرير) اجلزائر(، والسيد كمال مجوعي )أستراليا(أعماله السيد غريغ أندروز 

  )ُيستكمل الحقاً(

  تقرير اللجنة الدائمة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١١البند (

 على  نوفمرب، أحال الرئيس املندوبني   / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٤٩
  .FCCC/CP/2012/4 الوثيقة
 )١٠( إنشاء جلنة دائمـة    ١٦-م أ /١وذكَّر الرئيس بأن مؤمتر األطراف قرر يف مقرره           -٥٠

وأشار كـذلك إىل أن  . ملساعدة مؤمتر األطراف يف تأدية مهامه املتعلقة باآللية املالية لالتفاقية        
  .)١١(١٧-م أ/٢ أدوار ومهام اللجنة الدائمة حمددة يف املقرر

، برئاسة السيدة ديان بـالك      ٢٠١٢ وأشار إىل أن اللجنة الدائمة بدأت عملها عام         -٥١
، اللـذين دعامهـا     )سويسرا(، ونائب الرئيسة، السيد ستيفان شفاغر       )أنتيغوا وبربودا (الين  

  . الرئيس إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف العمل حىت تارخيه
اغر املندوبني بأن تقرير اللجنة الدائمة، الوارد       وأبلغت السيدة بالك الين والسيد شف       -٥٢

 أعاله، تضمن توصيات اللجنة إىل مؤمتر األطـراف يف          ٤٩ يف الوثيقة املشار إليها يف الفقرة     
دورته الثامنة عشرة، مبا يف ذلك طرائـق العمـل األساسـية، وبرنـامج عمـل مقتـرح                  

ملعلومات، وخطوات ومعامل ، وعناصر لتنظيم منتدى للتواصل وتبادل ا    ٢٠١٥-٢٠١٣ للفترة
  . لالستعراض اخلامس لآللية املالية، وإرشادات للكيانات التشغيلية لآللية املالية

وشكر الرئيس رئيسة اللجنة الدائمة ونائبها ومجيع أعـضائها علـى تفـانيهم وعملـهم                 -٥٣
  .ية الصغريةباسم حتالف الدول اجلزرمتحدث  بينهممن ، ببيانات ممثلو ستة أطرافوأدىل . الدؤوب

وبناًء على اقتراح الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال يتشارك يف تيسري               -٥٤
  . )١٢(أعماله السيد أندروز والسيد مجوعي، للنظر يف تقرير اللجنة الدائمة

  )ُيستكمل الحقاً(

__________ 

 ".املسائل املتعلقة بالتمويل" من جدول األعمال، ١١من البند ) د-أ(نظر فريق االتصال يف البنود الفرعية  )٩(
 .١١٢، الفقرة ١٦-م أ/٢املقرر  )١٠(
 . واملرفق السادس١٢٥-١٢٠، الفقرات ١٧-م أ/٢املقرر  )١١(
 ".املسائل املتعلقة بالتمويل" من جدول األعمال، ١١من البند ) د-أ(بنود الفرعية نظر فريق االتصال يف ال )١٢(
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تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مـؤمتر األطـراف واإلرشـادات              -جيم  
   إىل الصندوق األخضر للمناخ املوجهة

  )من جدول األعمال) ج(١١البند (
ــودة يف   -٥٥ ــة، املعق ــسة الثاني ــاين٢٨يف اجلل ــشرين الث ــت / ت ــوفمرب، كان ن

 معروضة على مؤمتر األطراف، وهي الوثيقة اليت تتـضمن تقريـر           FCCC/CP/2012/5 الوثيقة
  .الصندوق األخضر للمناخ

 علـى صـك إدارة      ١٧-م أ /٣اف وافق يف مقرره     وذكَّر الرئيس بأن مؤمتر األطر      -٥٦
 سـنوية إىل مـؤمتر      ب إىل جملس الصندوق تقدمي تقـارير      الصندوق األخضر للمناخ، وطل   

وذكَّر أيضاً بأن مؤمتر األطراف طلب يف املقرر نفسه إىل اجمللس           . )١٣(أنشطتهبشأن  األطراف  
  . )١٤(ورته الثامنة عشرةمؤمتر األطراف يف ديوافق عليه  بشأن بلد مضيف أن يتخذ قراراً

، الرئيسني املتـشاركني    )أستراليا(ودعا الرئيس السيد فقري والسيد إيوين ماكدونالد          -٥٧
  .جمللس الصندوق، إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف العمل حىت تارخيه

 ٥٥ وأبلغ السيد فقري والسيد ماكدونالد املندوبني بأن التقرير املشار إليه يف الفقـرة              -٥٨
 وتـشرين   ٢٠١١ديـسمرب   /أعاله يشمل األنشطة اليت اضطلع هبا اجمللس بني كانون األول         

، مبا يف ذلك قرار رئيسي باختيار مدينة سونغدو، إنشيون، مجهوريـة            ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
 من جماالت العمل ذات ١٥واتفق اجمللس أيضاً على   . كوريا، لتكون املدينة املضيفة للصندوق    

مـوظفني حـىت هنايـة كـانون        سـُتعّين   غ مؤمتر األطراف بأن األمانة املؤقتة       األولوية وأبل 
  . مبا يتماشى مع ميزانية الصندوق ورهناً بتوفر املوارد٢٠١٣ديسمرب /األول
كما أبلغا املندوبني بأن البنك الدويل قبل رمسياً دعوة ألن يكون مبثابة القيِّم املؤقت                -٥٩

وأقر اجمللس  . ٢٠١٢أبريل  / األخضر للمناخ يف نيسان    صندوق وساطة مالية للصندوق   وأنشأ  
 ،٢٠١٣ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ ميزانية إدارية للصندوق األخضر للمناخ للفترة املمتدة حىت       

  . يزال يتلقى، مسامهات من البلدان لتمويل العمليات اإلدارية للصندوق وتلقى، وال
أحرزوه من تقدم     اجمللس على ما   وشكر الرئيس الرئيسني املتشاركني ومجيع أعضاء       -٦٠

كما شكر الرئيس األطراف اليت عرضت استضافة الصندوق، وهـي أملانيـا،            . حىت تارخيه 
وهنأ مجهورية كوريـا علـى      . وهولندا، ومجهورية كوريا، وسويسرا، واملكسيك، وناميبيا     

  . للصندوقمضيفاً اختيارها بلداً
حتـالف  وباسم الدول األفريقية،    متحدثون  بينهم  من   طرفاً،   ١١وأدىل ببيانات ممثلو      -٦١

  . بريو، وشيلي، وكوستاريكا، وكولومبياوالدول اجلزرية الصغرية، 

__________ 

 .٢، الفقرة ١٧-م أ/٣املقرر  )١٣(
 .١٣، الفقرة ١٧-م أ/٣املقرر  )١٤(
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وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال، يتـشارك يف                -٦٢
تيسري أعماله السيد أندروز والسيد مجوعي، للنظر يف تقرير الـصندوق األخـضر للمنـاخ               

  .)١٥(لترتيبات اليت يتعني اختاذهاوا
  )ُيستكمل الحقاً(

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١١البند (

نوفمرب، ُعرضت على مؤمتر األطراف / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٦٣
  .ير الصندوق األخضر للمناخ اليت تتضمن تقرFCCC/CP/2012/5 الوثيقة
، تعيني الصندوق   ١٧-م أ /٣وذكَّر الرئيس بأن مؤمتر األطراف قرر، مبوجب مقرره           -٦٤

 من االتفاقية، على أن     ١١ األخضر للمناخ ككيان تشغيلي لآللية املالية لالتفاقية، وفقاً للمادة        
ثامنة عشرة ملؤمتر األطراف ُتتخذ الترتيبات الالزمة بني مؤمتر األطراف والصندوق يف الدورة ال 

 أمام مؤمتر األطراف ويعمل بتوجيهـات منـه، لـدعم           لكفالة أن يكون الصندوق مسؤوالً    
  .املشاريع والربامج والسياسات العامة واألنشطة األخرى يف البلدان األطراف النامية

  .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان  -٦٥
طراف إنشاء فريق اتصال، يتـشارك يف       وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األ         -٦٦

تسيري أعماله السيد أندروز والسيد مجوعي، للنظر يف تقرير الـصندوق األخـضر للمنـاخ               
  .)١٦(والترتيبات اليت يتعني اختاذها

  )ُيستكمل الحقاً(

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات املقدمـة إىل               -هاء  
  لعاملية مرفق البيئة ا

  ) من جدول األعمال) ه(١١البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  إرشادات إضافية إىل صندوق أقل البلدان منواً   -واو  
  )من جدول األعمال) و(١١البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

__________ 

 ".املسائل املتعلقة بالتمويل" من جدول األعمال، ١١من البند ) د-أ(نظر فريق االتصال يف البنود الفرعية  )١٥(
 ".املسائل املتعلقة بالتمويل" من جدول األعمال، ١١من البند ) د-أ(د الفرعية نظر فريق االتصال يف البنو )١٦(
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  البالغات الوطنية  -ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  جة يف املرفق األول لالتفاقية البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدر  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٢البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٢البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية   -ثالث عشر
  )ن جدول األعمال م١٣البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

يـرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة          تنفيذ برنامج عمل بوينس آ      -ألف  
  )١٠-أ م/١ املقرر(
  )من جدول األعمال) أ (١٤البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  ائل املتعلقة بأقل البلدان منواً املس  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٤البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

   من االتفاقية ٦املادة   -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (
  )ُيستكمل الحقاً(
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  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف   -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (
  )ستكمل الحقاًُي(

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   -سابع عشر
  ) من جدول األعمال١٧البند (

   ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٧البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   -باء  
  )جدول األعمالمن ) ب(١٧البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  اجلزء الرفيع املستوى   -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨البند (

  حفل الترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -ألف  
مسو الشيخ محـد     ، أمري قطر  ديسمرب، حضره / كانون األول  ٤أُقيم حفل ترحيب يف       -٦٧

اح األمحد اجلابر الصباح؛ واألمني العـام       بن خليفة آل ثاين؛ وأمري الكويت، مسو الشيخ صب        
لألمم املتحدة، السيد بان كي مون؛ ورئيس اجلمعية العامة لألمم املتحـدة، الـسيد فـوك                
جريمييتش؛ ورئيس الدورة الثامنـة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الثامنـة ملـؤمتر                 

ة األمم املتحدة اإلطارية    اجتماع األطراف، السيد العطية؛ واألمينة التنفيذية التفاقي      /األطراف
  .بشأن تغري املناخ، السيدة فيغرييس، وشخصيات أخرى

وافتتح اجلزء الرفيع املستوى املشترك ملؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة ومـؤمتر      -٦٨
اجتماع /اجتماع األطراف يف دورته الثامنة رئيُس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف         /األطراف

اجتماع األطراف، اليت ُعقـدت     / الثالثة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     األطراف يف اجللسة  
  .ديسمرب/ كانون األول٤ يف
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  بيانات األطراف  -باء  
  )ُيستكمل الحقاً(

  بيانات مسؤويل األمم املتحدة   -جيم  
  )ُيستكمل الحقاً(

  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  مسائل أخرى  -عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

 تشرين  ٢٨افتتح الرئيس هذا البند من جدول األعمال يف اجللسة الثانية املعقودة يف               -٦٩
  .نوفمرب/الثاين
 دولـة، وكرواتيـا،   ٢٧  باسم دوله األعضاء البالغ عـددها   وقدم االحتاد األورويب    -٧٠

  .املرأة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بتعزيز متثيل مقترحاً
باسـم الـدول    من بينهم متحـدث      طرفاً ببيانات تدعم املقترح،      ١٤وأدىل ممثلو     -٧١

  .باسم جمموعة السالمة البيئيةومتحدث األفريقية، 
رأة يف  وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إحالة مسألة تعزيز متثيل امل              -٧٢

عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيها،               
  . مبا ختلص إليه يف هذا الصدد العامة اخلتاميةتهمؤمتر األطراف يف جلسإبالغ وطلب إليها 

  اختتام الدورة -حادي وعشرون
  ) من جدول األعمال٢١البند (

  قرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة عشرة اعتماد ت  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢١البند (
  )ُيستكمل الحقاً(
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  إغالق الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢١البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  املرفقات    
  )ُيستكمل الحقاً(

        


