
 

(A)   GE.12-60618    070512    080512 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو /أيار ٢٥-١٤بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١٨البند 

  عقد االجتماعات احلكومية الدوليةترتيبات 

  تماعات احلكومية الدوليةترتيبات عقد االج    

  *ة التنفيذيةمذكرة مقدمة من األمين    

  موجز    
  :تتناول هذه الوثيقة أربعة مواضيع رئيسية  
الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملـؤمتر األطـراف             )أ(  

اجتمـاع  /مـؤمتر األطـراف   (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو         
معلومات عن الدورتني، مبا يف ذلك السيناريو التنظيمي والعناصر اليت ميكـن            : )األطراف

  إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني؛
التاسعة عـشرة   التحضري للدورة   معلومات عن   : فترات الدورات املقبلة    )ب(  

فيذ واهليئة الفرعية للتن  . اجتماع األطراف /ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     
  ؛٢٠١٧فترات الدورات يف عام مواعيد مدعوة أيضاً إىل تقدمي توجيهات بشأن 

معلومات عن تنظيم العملية احلكوميـة      : تنظيم العملية احلكومية الدولية     )ج(  
  الدولية، ال سيما فيما يتعلق باجلدول الزمين لالجتماعات يف إطار عملية االتفاقية؛

املنظمات املتمتعة بـصفة مراقـب،       معلومات عن سبل تعزيز مشاركة      )د(  
يف ذلك اخليارات املتعلقة بالقنوات اجلديدة اليت تتيح للمنظمات املتمتعة بصفة مراقب              مبا

إمكانية تقدمي إسهامات رمسية يف اجلزء الرفيع املستوى من دوريت مؤمتر األطراف ومـؤمتر        
  .اجتماع األطراف/األطراف

__________ 

  .٢٠١٢فرباير / شباط٢٥تماع املكتب املعقود يف قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها ملراعاة نتائج اج  *  
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
 االتفاقية على أن تتوىل األمانة، يف مجلة أمور، اختـاذ   من٨ من املادة   ٢تنص الفقرة     -١

الترتيبات املتعلقة بدورات مؤمتر األطراف ودورات هيئاته الفرعية وتقدمي اخلدمات الالزمـة            
وبغية اختاذ الترتيبات الالزمة لعقد االجتماعات احلكومية الدولية، تلـتمس األمانـة            . إليها

  . إرشادات من األطراف بصورة دورية

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
  :يليما اهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة إىل   -٢

اجتمـاع  /أو توصيات إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف  مشورة  تقدمي    )أ(  
قد  الذي سُيع٢٠١٢املناخ لعام لتغري األطراف بشأن تنظيم أعماهلما أثناء مؤمتر األمم املتحدة        

يف الدوحة، قطر، وكذلك بشأن تنظيم أعمال اهليئـتني الفـرعيتني، والفـريقني العـاملني               
  املخصصني، واجلزء الرفيع املستوى؛

تقدمي مشورة إىل األمانة بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال             )ب(  
  اجتماع األطراف؛/ر األطرافاملؤقتني للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمت

 لكي يعتمدها مؤمتر األطراف     ٢٠١٧التوصية مبواعيد فترات الدورات لعام        )ج(  
  يف دورته الثامنة عشرة؛

  تبادل اآلراء وتقدمي اإلرشادات بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية؛  )د(  
ة مواصلة املناقشات حول سبل تعزيز مشاركة املنظمات املتمتعـة بـصف            )ه(  

مراقب، مبا يف ذلك اخليارات املتعلقة بالقنوات اجلديدة اليت تتيح للمنظمات املتمتعة بـصفة              
يف اجلزء الرفيع املستوى من دوريت مـؤمتر األطـراف         رمسية  مراقب إمكانية تقدمي إسهامات     

  .اجتماع األطراف/ومؤمتر األطراف

منة ملؤمتر األطـراف    الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثا        -ثانياً  
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  مقدمة  -ألف  
تغري املناخ  ل، عقد مؤمتر األمم املتحدة      ١٧-م أ /١٩قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٣

. ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٧إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦يف الدوحة، قطر، يف الفترة من       



FCCC/SBI/2012/11 

GE.12-60618 4 

 ومـؤمتر   الدوحة، الذي يستمر ملدة أسبوعني، عقد دورات مؤمتر األطـراف،         مل مؤمتر   وسيش
اجتماع األطراف، واهليئة الفرعية للتنفيذ، واهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة             /األطراف

والتكنولوجية، والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف           
، والفريق العامل املخصص )فريق االلتزامات اإلضافية( كيوتو املرفق األول مبوجب بروتوكول  

، والفريق العامل   )فريق العمل التعاوين  (املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية        
  ). فريق منهاج ديربان(املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزَّز 

مؤمتر األطـراف ومـؤمتر     تركاً بني   مشوسيشمل مؤمتر الدوحة جزءاً رفيع املستوى         -٤
  . اليت تستغرق أسبوعنيُينظّم خالل فترة انعقاد دورتيهما اجتماع األطراف /األطراف

تـسعى فيـه    ومن املتوقع أن حيظى مؤمتر الدوحة باهتمام عام كبري ألنه ُيتوقع أن               -٥
 الـذي  ٢٠١١املناخ لعام تغري لالنتائج الرئيسية ملؤمتر األمم املتحدة إىل الدفع قُدماً ب األطراف  

ُعقد يف ديربان، جنوب أفريقيا، مبا يف ذلك منهاج ديربان للعمل املعزَّز، وإجناز ما تبقى من                
عمل يف إطار خريطة طريق بايل اليت تشمل كالً من العمل التعاوين طويل األجل مبوجـب                 

  . االتفاقية واعتماد تعديل لربوتوكول كيوتو

  التحضري للدورات  -باء  
تقدير، يف دورته السابعة عشرة، على عرض حكومـة قطـر            ب افق مؤمتر األطراف  و  -٦

اجتمـاع  /استضافة الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، والدورة الثامنة ملـؤمتر األطـراف           
. )١(٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٧إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦األطراف خالل الفترة من     

إبـرام   إجراء مشاورات مع حكومة قطر بغية        ة التنفيذي ةاصل األمين وُتمع هذا القرار،    ومتاشياً  
قبل حلول موعد الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ         وتوقيعه  اتفاق البلد املضيف    

وسُيقدَّم املزيد من   . والدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       
أثناء الدورة السادسة والـثالثني للهيئـة       ورتني، اللتني جيري اإلعداد هلما،      عن الد املعلومات  

  . الفرعية للتنفيذ

  تنظيم الدورات  -جيم  
نـوفمرب،  /تشرين الثاين  ٢٦ُيتوقع أن تسري ترتيبات افتتاح مؤمتر الدوحة يوم االثنني،            -٧

الـسابعة  وؤمتر األطراف   ملالسابعة عشرة   الدورتني  رئيس  وسَيفتتح  . على النسق املعهود مؤخراً   
ملؤمتر األطراف؛ وسيجري بعـد ذلـك   اجتماع األطراف الدورة الثامنة عشرة  /ملؤمتر األطراف 

بند جدول األعمال املتعلق بانتخاب رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة            تناول  
البنـود التنظيميـة    وسيتناول مؤمتر األطراف بعض     . اجتماع األطراف /الثامنة ملؤمتر األطراف  

__________ 

 .١٧-م أ/١٩املقرر  )١(
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وسـيحيل مـؤمتر    . واإلجرائية من جدول األعمال، مبا يف ذلك إقرار جدول أعمال الـدورة           
اإلدالء وليس مقـرراً    .  جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني حبسب االقتضاء       اً من األطراف بنود 

  . ملؤمتر األطرافوسُترفع بعد ذلك اجللسة االفتتاحية . ببيانات غري تلك املقدمة باسم اجملموعات
اجتمـاع األطـراف وسـينظر مـؤمتر        /الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   مث ستفتتح     -٨

اجتماع األطراف يف البنود التنظيمية واإلجرائية من جدول أعماله، مبـا يف ذلـك              /األطراف
جـدول أعمالـه إىل اهليئـتني    بنوداً مـن  وسيحيل . إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال 

اإلدالء ببيانات غري تلك املقدمة وليس مقرراً يف هذا السياق أيضاً      . سب االقتضاء حب الفرعيتني
  .اجتماع األطراف/وسُترفع بعد ذلك اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطراف. باسم اجملموعات

اجتماع األطراف  /العامة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     وسُيستأنف عقد اجللسات    -٩
  . بوع للنظر يف بنود جدويل أعماهلما اليت مل ُتحل إىل اهليئات الفرعيةيف وقت الحق من األس

ومن املتوقع أن تستكمل اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                -١٠
املسائل املعلقة، مبا فيها تلك املتصلة بالعمل اجلاري والواليات الناشئة          مجلة من   والتكنولوجية  

اجتماع األطراف،  /ة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف       عن الدورة السابع  
اجتمـاع األطـراف العتمادهـا يف       /النتائج إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     وأن حتيل   

دورتيهما الثامنة عشرة والثامنة، على التوايل، وذلك وفقاً للمقررات اليت اختـذت يف دورات      
  .اجتماع األطراف/متر األطرافملؤمتر األطراف ومؤ سابقة
اجتماع /يقدم فريق االلتزامات اإلضافية تقريراً إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف         وس  -١١

. يقدم فريق العمل التعاوين تقريراً إىل الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطـراف           ساألطراف كما   
 العمل التعاوين لسنة واحـدة      وقرر مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة متديد والية فريق         

يتوقع أن يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورتـه        هبدف مواصلة عمله وبلوغ حمصلة متفق عليها        
دوريت مؤمتر األطراف السادسة    واستناداً إىل مقررات     ١٣-م أ /١عمالً باملقرر   الثامنة عشرة،   

ـ . )٢(على أن تنتهي بعد ذلك مهمة الفريـق       ،  عشرة والسابعة عشرة   ل، طلـب مـؤمتر     وباملث
، إىل فريق االلتزامات اإلضافية، أن يسعى إىل        ٧-م أإ /١اجتماع األطراف، يف املقرر     /األطراف

 حبلول له إمتام عمله يف الوقت املناسب حبيث يتسىن      ١-م أإ /١تقدمي نتائج أعماله مبوجب املقرر      
 مؤمتر األطراف، وفقاً   وباإلضافة إىل ذلك، قرر   . اجتماع األطراف /الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   

منهاج ديربان  فريق   الذي أنشأ مبوجبه منهاج ديربان للعمل املعزَّز، أن يقدم           ١٧-م أ /١للمقرر  
  .)٣(تقارير إىل الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف، حول التقدم احملرز يف عمله

يف ضوء حالة أعمال    وسوف يتحدد تنظيم مؤمتر الدوحة الذي سيستغرق أسبوعني           -١٢
وستظل مبادئ االنفتاح   . يف الفترة السابقة للمؤمتر   اهليئات الفرعية واألفرقة العاملة املخصصة      

__________ 

 .١، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٢(

 .٣، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٣(
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وهلذه الغاية، ُبذلت جهود خـالل      . والشمول هي املبادئ املوجِّهة لتنظيم األعمال     والشفافية  
ن عن  رمسية، واإلعال الغري  عدد اجللسات العامة    املؤمترات اليت ُعقدت مؤخراً متثلت يف زيادة        

االجتماعات يف الوقت املناسب، وبث االجتماعات على دوائر تلفزيونية مغلقة وعلى املوقع            
  . الشبكي لالتفاقية

  اجلزء الرفيع املستوى  -دال  
مدة وموعد انعقاد اجلـزء الرفيـع       عادة توصيات بشأن    اهليئة الفرعية للتنفيذ    تقّدم    -١٣

. أي ترتيبات حمـددة أخـرى     وبشأن  رين،  املستوى الذي يضم الوزراء ورؤساء الوفود اآلخ      
م اجلزء الرفيع املستوى للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنـة ملـؤمتر              وسُينظَّ

جتارهبما اإلجيابية اليت مل يتجاوز فيها الوقت املخصص        اجتماع األطراف على غرار     /األطراف
 ٤زء الرفيع املستوى بعد ظهر يـوم الثالثـاء          وسُيفتتح اجل . الفترة الزمنية احملددة هلا   للبيانات  

وسـيديل  . املستوى من البلـد املـضيف     وسيشارك فيه ممثلون رفيعو     ديسمرب  /كانون األول 
تضع وس. حسب االقتضاء وممثلون عن اجملموعات اإلقليمية ببيانات      مسؤولون رفيعو املستوى    

  . ألمانة واألطرافالرئاسة املقبلة ترتيبات اجلزء الرفيع املستوى بالتشاور مع ا
اجتماع األطراف جلـسات مـشتركة      /وسيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      -١٤
لالستماع إىل البيانات الوطنية اليت سيديل هبـا الـوزراء          ديسمرب  /كانون األول  ٦ و ٥ يومي

 قائمة موحدة باملتكلمني وُيمنح كل طرف، مبا يف ذلـك           وسُتعّد. ورؤساء الوفود اآلخرون  
ولـن ُتتخـذ    . تفاقية وبروتوكول كيوتو، فرصة خماطبة اجللسة مرة واحدة فقط        أطراف اال 

  . قرارات يف هذه اجللسات املشتركة
وفقاً ملا جرت  لبيانات،  إللقاء ا عدد األطراف، تكون املدة الزمنية املوصى هبا        إىل  ونظراً    -١٥

  . يف الدورات السابقة، هي ثالث دقائقبه العادة 
اجتماع األطـراف   /تركة أخرى ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     وسُتعقد جلسة مش    -١٦

وسـُتعقد جلـسات    . لالستماع إىل البيانات اليت ستديل هبا املنظمات املتمتعة بصفة مراقب         
اجتماع األطراف العتماد القرارات واالستنتاجات     /ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    منفصلة

  .اليت متخضت عنها الدورتان

  ر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتنيالعناص  -هاء  
صوغ األمانة، باالتفاق مـع  " من مشروع النظام الداخلي املطبَّق على        ٩تنص املادة     -١٧

وقد أعدت األمانة، بعد التشاور مع رئيس       . )٤("الرئيس، جدول األعمال املؤقت لكل دورة     

__________ 

)٤( FCCC/CP/1996/2. 
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اجتماع األطـراف ومـع     / ملؤمتر األطراف  الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة      
املكتب، العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر               

اجتماع األطراف، وترد هذه العناصـر يف املـرفقني         /األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    
نسق جداول أعمال الدورات السابقة، مع      وروعي بدقة يف صياغتها     . األول والثاين هلذه الوثيقة   

إىل ذلك، فهي تتنـاول املـسائل       وإضافة  . إضافة تعديالت حمدودة تعكس نتائج مؤمتر ديربان      
  . التنظيمية واإلجرائية، وكذلك اجلزء الرفيع املستوى املخصص للوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين

 اليت ميكن إدراجها يف جـدويل       األطراف إىل اإلدالء بآرائها حول العناصر     وسُتدعى    -١٨
اجتماع /األعمال املؤقتني للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف          

مع مراعـاة آراء    تستكمل األمانة جداول األعمال املؤقتة باالتفاق مع الرئيس،         وس. األطراف
قل من افتتاح الدورتني، عمالً     تتيحها باللغات الرمسية قبل ستة أسابيع على األ       األطراف، وس 

  .  من مشروع النظام الداخلي املعمول به١١باملادة 

  فترات الدورات املقبلة  -ثالثاً  

  ٢٠١٢جدولة دورات األفرقة العاملة املخصصة خالل النصف الثاين من عام   -ألف  
، الحظ رؤساء كل من اهليئـة       ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٥خالل اجتماع املكتب يف       -١٩
عية للمشورة العلمية والتكنولوجية، واهليئة الفرعية للتنفيذ، وفريق االلتزامات اإلضـافية،           الفر

زمخه وفريق العمل التعاوين، احلاجة إىل االستناد إىل التقدم احملرز يف ديربان وإىل احلفاظ على               
جم العمل  ويف ضوء اآلراء اليت تبادهلا الرؤساء بشأن ح       . مؤمتر الدوحة يف األعمال املؤدية إىل     

هلذا العام، طلب املكتب إىل األمانة اختاذ ترتيبات مؤقتة لتخصيص وقت إضايف الجتماعات             
األفرقة العاملة املخصصة، على أالّ تتجاوز مدة االجتماع أسبوعاً واحداً وأن ُيحدَّد موعدها،             

فسها وسوف حتدد األفرقة العاملة ن    . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولإذا أمكن، يف األسبوع األول من       
وطلب املكتب أيضاً أن تتـضمن ترتيبـات هـذه      . طبيعة العمل وتنظيمه خالل تلك الفترة     

  .قبل الدورة، عند االقتضاءاجتماعات تشاور بني اجملموعات تعقد الدورات 
وُتذكَّر األطراف بأن الدورات اإلضافية ال ميكن عقدها إالّ إذا توفر ما يكفي مـن                 -٢٠

عملية تدقيق يف املواعيـد     األمانة  أجرت  ومنذ اجتماع املكتب،    . التمويل يف الوقت املناسب   
  . وأعلنت الترتيبات املؤقتة بالوسائل املعتادةويف األماكن املتاحة 

  . قدمها األطرافتولعل اهليئة الفرعية تود أن تنظر يف أي توجيهات إضافية   -٢١
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اجتماع عامل بوصفه    ال ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   فترات الدورات املقبلة      -باء  
   يف بروتوكول كيوتواألطراف

 إىل أنه وفقاً ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليميـة، ويف           ١٧-م أ /١٩يشري املقرر     -٢٢
ضوء املشاورات األخرية بني اجملموعات، سيكون رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف        

كما طلـب   . من جمموعة أوروبا الشرقية   اجتماع األطراف   /والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف   
مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، أن تنظر يف مسألة البلد املضيف، حتـضرياً لوضـع                

وسـيكون  . مشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة           
اجتماع األطراف من   /ر األطراف رئيس الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمت       

  .ومل ترد أية عروض الستضافة هذين املؤمترين. جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
واهليئة الفرعية للتنفيذ مدعوة ملناقشة مسألة استضافة الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر              -٢٣

 السياق، لعـل اهليئـة      ويف هذا . اجتماع األطراف /األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف    
الفرعية للتنفيذ تود تشجيع دول أوروبا الشرقية على التقدم بعروض كي تنظر فيهـا اهليئـة                

  .الفرعية للتنفيذ ومؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
ولعل اهليئة الفرعية للتنفيذ تود دعوة األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة              -٢٤

  . اجتماع األطراف/طراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطرافالعشرين ملؤمتر األ

  اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية  -جيم  
، املواعيد اليت أوصت هبا اهليئـة       ١٧-م أ /١٩اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢٥

  إلدراجها يف اجلدول الزمين    ٢٠١٦ و ٢٠١٥ و ٢٠١٤لعقد دورات األعوام     )٥(الفرعية للتنفيذ 
، يـوم  ٢٠١٤ووفقاً هلذا املقرر، ستبدأ الدورات، اعتباراً من عام . الجتماعات هيئات االتفاقية 

  .األربعاء وختتتم يوم األحد التايل
وسُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، إىل تقـدمي توصـية               -٢٦

  : ، على النحو التايل٢٠١٧ دورات العامفتريت مبواعيد 
  ؛مايو/أيار ٢١إىل األحد مايو /أيار ١٠من األربعاء : فترة الدورات األوىل  )أ(  
 ١٠إىل األحد   نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩من األربعاء   : فترة الدورات الثانية    )ب(  

  .ديسمرب/كانون األول
ولعل اهليئة الفرعية للتنفيذ تود النظر يف املواعيد املقترحة لفترات الـدورات هـذه                -٢٧

  . مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته الثامنة عشرةةيوتوص

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٥، الفقرة. 
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  تنظيم العملية احلكومية الدولية  -دال  
يونيه /حزيران -مايو  /أيارعادة ما تتيح الدورة اليت تعقدها اللجنة الفرعية للتنفيذ يف             -٢٨

 بـشأن   وتبادل اآلراء الدولية  فرصة لألطراف للنظر يف الكيفية اليت تسري هبا العملية احلكومية           
مبادئ وسوف تظل   . تقدمي إرشادات لرؤساء اهليئات ولألمانة    يشمل  املسائل ذات الصلة، مبا     

وبالنظر إىل . والشفافية والشمول هي املبادئ املوجِّهة لتنظيم األعمال وعمل الرؤساء      االنفتاح  
كن إنشاء فريق عامل جديد مؤخراً وتشكيل عدة هيئات، بات الوقت مالئماً للتفكري فيما مي             

  . إدخاله من حتسينات على العملية احلكومية الدولية
ورؤساء مـؤمتر    ،)٦(ولعل األطراف تذكر أنه، عمالً بإرشادات اهليئة الفرعية للتنفيذ          -٢٩

اجتماع األطراف السابقني، واملكتب، وبدعم وبتعاون من رؤساء اهليئات الفرعية،          /األطراف
شاورات غري الرمسية، وتأجيل مناقشة بعض بنود ُبذلت جهود لتقليص عدد أفرقة االتصال وامل      

جدول األعمال، وحتسني تدفق املعلومات فيما يتعلق باجلدولة خالل االجتماعات، واختتام            
االجتماعات الرمسية قبل الساعة السادسة مساًء، وزيادة التمويل مبا يتيح مشاركات إضـافية       

مع مشروع النظام الداخلي    ومتاشياً  ندوبني  امللتعقيبات  واستجابة  . من البلدان األطراف النامية   
املُطّبق حالياً، تتبع األمانة هنجاً يقوم على ضرورة أن ُتعقد االجتماعات يف بون إذا تـوفرت                

اجتماع األطراف وحلقات   /املرافق لذلك، باستثناء دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       
  .العمل اإلقليمية

ذ تود النظر يف املـسائل املتـصلة بأسـاليب التفـاوض،            ولعل اهليئة الفرعية للتنفي     -٣٠
 ٢٥ويف اجتماع املكتـب الـذي ُعقـد يف          . والشمولية والفعالية يف املفاوضات    والشفافية

، لوحظ أن املسؤوليات امللقاة على عاتق البلدان املضيفة فيمـا يتعلـق             ٢٠١٢فرباير  /شباط
ولعل األطراف . كبرية يف السنوات األخريةباملسائل التنظيمية والنتائج املوضوعية زادت زيادة       

تود، لذلك، التفكري يف ُسُبل تنظيم العملية للتخفيف من العبء امللقى على عـاتق الـدول                
  . املُضيفة، وحتسني القدرة على التنبؤ واالتساق

ولعل اهليئة الفرعية للتنفيذ تود تقييم بعض عناصر العملية احلكومية الدولية، والنظر              -٣١
أن ويشار بصفة خاصة إىل     . الالزمةيارات املتعلقة بإجراء حتسينات وتقدمي التوجيهات       يف اخل 

قد تود األطراف دراسة أي تغيريات قـد        ، وبالتايل   اجلدول الزمين لالجتماعات يزداد تعقيداً    
ويف مناقشات سابقة ذات صلة، أثارت األطراف، على سبيل املثال، تساؤالت . تكون مالئمة
كـان  انت ال تزال هناك حاجة إىل عقد دورات سنوية ملؤمتر األطراف، وما إذا              حول ما إذا ك   

وما إذا كان بإمكان االستخدام األوسع      ممتدة لالجتماعات أمراً مالئماً،      ترتيبات دائمة أو     اختاذ
األنشطة يف فترة ما بني الـدورات أن  على حنو مشويل بألساليب العمل غري الرمسية واالضطالع  

طلبات  يترتب على فيماوسيتعني أيضاً النظر، يف الوقت املناسب،     . دم يف املفاوضات  يسّرع التق 
__________ 

 .FCCC/SBI/2010/10 من الوثيقة ١٦٥ و١٦٤ والفقرتان FCCC/SBI/2011/7 من الوثيقة ١٦٧الفقرة  )٦(
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اليت ُتقـدم إىل اهليئـة    )٨(ني الدوليالتشاور والتحليلوطلبات  )٧(الدولينيواالستعراض  التقييم  
  .على مواعيد االجتماعاتيف تأثريات الفرعية للتنفيذ، 

  يف العملية احلكومية الدوليةاملنظمات املشارِكة بصفة مراقب   -رابعاً  

  مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقبمستجدات   -ألف  
مشاركة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات      تزايد   ،)٩(منذ التقرير األخري  تواصل    -٣٢

الدورة السابعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف        غري احلكومية يف عملية االتفاقية، إذ شاركت يف         
ويبلغ العدد  .  اعتمدت حديثاً   منظمة ١٤٠اجتماع األطراف   /والدورة السابعة ملؤمتر األطراف   

 يف املائة   ٥٧ منظمة، أي بزيادة تبلغ      ١ ٦٣٥اإلمجايل للمنظمات املتمتعة بصفة مراقب حالياً       
نة الوضع الرمسي لفئـتني      منحت األما  ٢٠١١ويف عام   . ٢٠٠٨عام  عددها  عما كان عليه    

حتظـى   اليت   ،ويعين إدراج فئة املزارعني   . النساء والقضايا اجلنسانية، والشباب   : إضافيتني مها 
الرئيـسية التـسع    جملموعات   تطابق ا  حىت اآلن باعتراف مؤقت، أن هناك حالياً تسع فئات        
  .)١٠(املعترف هبا يف جدول أعمال القرن احلادي والعشرين

الناجح لنظام التسجيل الشبكي هبدف تيـسري املـشاركة يف دورات           ومع التطبيق     -٣٣
تسجيل املراقبني ُينظّم وفقاً للقدرة اإلمجالية ألماكن انعقاد هـذه الـدورات،            بات  تفاقية  اال
واجلدير بالذكر أن طلبـات التـسجيل حلـضور    . يضمن سالمة وأمن مجيع املشاركني   ومبا

 تتعلق بالدورة    طلب ١٢ ٠٠٠ا يف اجملموع حوايل     االجتماعات ال تزال كثرية، إذ بلغ عدده      
اجتماع األطراف والدورة   /السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف       

اجتماع األطراف، بينما بلـغ     /السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف       
  . ٧ ٠٠٠العدد الفعلي للتسجيالت حوايل 

مع االستنتاجات اليت توصلت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ واليت دعت فيها إىل            شياً  ومتا  -٣٤
طُبق عدد من االبتكارات التجريبية لتحسني األنـشطة         ،)١١(تعزيز الوسائل التقنية للمشاركة   

وروجت األمانة خالل الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـراف والـدورة           . املوازية واملعارض 
للعارضـني  اجتماع األطراف إلقامة املعارض االفتراضية اليت تتـيح         /ر األطراف السابعة ملؤمت 

__________ 

 .١٦-م أ/ ١ من املقرر ٤٤، والفقرة ١٧-م أ/٢ من املقرر ٢٤الفقرة  )٧(
 .١٦-م أ/ ١ من املقرر ٦٣، والفقرة ١٧-م أ/٢ من املقرر ٥٦الفقرة  )٨(
 .FCCC/SBI/2011/6الوثيقة  )٩(
 هو خطة عمل األمم املتحدة املتصلة بالتنمية املستدامة وهو أحد نتائج مؤمتر األمم              ٢١جدول أعمال القرن     )١٠(

 .١٩٩٢عام يف بيئة والتنمية الذي ُعقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، املتحدة املعين بال
 .FCCC/SBI/2010/27 من الوثيقة ١٥٠الفقرة  )١١(
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. على شبكة اإلنترنت لعرض املعلومات وبث أنشطتهم وإجراء استطالعات للـرأي          أرضية  
باستضافة متحدثني  وكان هناك ابتكار آخر متثل يف املشاركة االفتراضية يف األنشطة املوازية            

وسوف تتيح هذه األدوات، إذا طُبقت      . اجة إىل حضور النشاط   دومنا ح عرب شبكة اإلنترنت    
تطبيقاً كامالً، زيادة مشاركة اجملتمع املدين واحلد يف الوقت نفسه من البـصمة الكربونيـة               

االبتكارات األخرى اليت شهدهتا الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف           وتتعلق  . للمؤمتر
الطلب العايل على عـدد حمـدود مـن         ب األطراف   اجتماع/والدورة السابعة ملؤمتر األطراف   

والتعاون بني املتقدمني بطلبات تتعلق     " أستوديو تغري املناخ  "األنشطة املوازية واملعارض، مثل     
نظام تقدمي  مكرسة، كما طُوِّر    وبات تنظيم أنشطة موازية مشتركة ممارسة       . باألنشطة املوازية 

وسوف تواصل األمانة تطـوير     . دمج األنشطة الطلبات عرب اإلنترنت لزيادة تيسري عمليات       
  .الوسائل التقنية لتحسني املشاركة رهناً بتوفر األموال

وتتيح األنشطة والتظاهرات اإلعالمية للمنظمات املعتمدة بصفة مراقب سبيالً آخر             -٣٥
األمم ية، بالتعاون الوثيق مع اجلهات األمنية يف تفاقاالوتقدَّم خالل دورات   . للتعبري عن آرائها  

ال ُيسمح هبا يف مقرات أخـرى لألمـم         املتحدة، تسهيالت لتنظيم بعض األنشطة، رغم أنه        
املتحدة، وذلك بغية زيادة مشاركة املنظمات غري احلكومية اليت تدعو إىل مناصرة قضايا تغري              

وُنظم خالل الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطـراف والـدورة الـسادسة ملـؤمتر              . املناخ
جتماع األطراف، والدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملـؤمتر           ا/األطراف
  . نشاطاً ومناسبة يف اجملال اإلعالمي٥٥اجتماع األطراف، حوايل /األطراف

حلقات العمل  يف  وُتبدي املنظمات املتمتعة بصفة مراقب اهتماماً متواصالً باملشاركة           -٣٦
يف ورقـة موضـوعية      ١٧٠ بصورة مستقلة أو مشتركة      قدمتاليت ُتقعد بني الدورات، إذ      

  .٢٠١١ عام
يف حالة  أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني،         وتعزيزاً للشفافية،     -٣٧

على األقل اجللستني األوىل واألخرية بفتح بند من جدول األعمال مل خيصص له فريق اتصال،      
ملنظمات املتمتعة بصفة مراقب، مع االعتراف حبق األطراف        من املشاورات غري الرمسية أمام ا     

وقد رحبت املنظمات املتمتعة بصفة      .)١٢(يف إبقاء االجتماعات غري الرمسية اجتماعات مغلقة      
  .٢٠١١املناخ عام لتغري مراقب بتنفيذ هذه املمارسة ترحيباً واسعاً منذ مؤمتر بنما 

يف  تستخدم ُسـُبالً أخـرى للمـشاركة         وال تزال املنظمات املتمتعة بصفة مراقب       -٣٨
 الدورات، كالتدخل خالل االجتماعات الرمسية، وعقد اجتماعات مع رئيس مؤمتر األطراف          

، واألمني التنفيـذي، لـإلدالء      االتفاقيةاجتماع األطراف، ورؤساء هيئات     /مؤمتر األطراف و
  .بإسهاماهتا يف العملية بشكل مباشر

__________ 

 .FCCC/SBI/2011/7 من الوثيقة ١٦٧الفقرة  )١٢(
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  زء الرفيع املستوىاإلسهامات الرمسية يف اجل  -باء  
اعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والثالثني، استنتاجات هتـدف إىل              -٣٩

، استناداً إىل طائفة مـن      )١٣(تعزيز مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية        
ت اهليئة الفرعيـة    واتفق .)١٤(الدورةتلك  أثناء  ُعقدت  املقترحات الواردة يف تقرير حلقة عمل       

للتنفيذ، يف الدورة نفسها، على أن تنظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف اخليارات املتعلقة              
بالقنوات اجلديدة اليت تتيح للمنظمات املتمتعة بصفة مراقب إمكانية تقدمي إسهامات رمسية يف           

  .)١٥(اع األطرافاجتم/مؤمتر األطرافو مؤمتر األطراف اتاجلزء الرفيع املستوى من دور
وحضر . وُنظِّم نشاط خاص يف ديربان للمساعدة يف وضع خيارات ُينظر فيها الحقاً             -٤٠

متمتعـة  فئات   مشارك ومشل عروضاً من أحد األطراف ومن عدة          ١٠٠هذا النشاط حوايل    
ويتيح موقع االتفاقية موجزاً غري     . حتاورياً مفتوحاً منتدى  أيضاً  شهد النشاط   و. بصفة مراقب 

  .)١٦(ي هلذا النشاط اخلاصرمس
الـيت ينبغـي أن     وخالل هذا النشاط اخلاص، ألقى املشاركون الضوء على املبادئ            -٤١

قنوات جديدة لتعزيز إسهامات املنظمـات املتمتعـة بـصفة          ُيسترشد هبا يف استحداث أي      
ار بـأن  ؛ واإلقرأساسياًاحلفاظ على الشمولية واالنفتاح باعتبارمها هدفاً : مراقب، مبا يف ذلك   

حتتاج إىل ُنُهج خمتلفة لتحقيق أقصى قدر من اإلسهامات؛ والتنسيق بـني أي             الفئات املمثلة   
إسهامات رمسية جديدة والُسُبل القائمة لإلسهامات غري الرمسيـة؛ وإتاحـة حيـز كـاف               

يكـون مالئمـاً   نوعي إلسهامات املنظمات املتمتعة بصفة مراقب بغية الوصول إىل مستوى         
  . من حصر إسهاماهتا يف البيانات املوجزة اليت ُتديل هبا يف اجللسات العامةللوزراء، بدالً

إمكانية حتسني إسهامات   التحاوري  نتدى  املوناقش املشاركون يف عروضهم وخالل        -٤٢
وقال . اجلزء الرفيع املستوى من خالل عقد موائد مستديرة وزارية سنوية حول قضايا حمددة            

إىل الـوزراء   أن تعزز، حسب رأيهم، وصول املراقبني       ألنشطة  هذه ا من شأن   املتحدثون إن   
والرد علـى األسـئلة،   ويساعد عرض األفكار، . وصوالً مباشراً وأن تتيح هلم إقامة عالقات   

 وإتاحة تفاعل أكثـر     شعور بالتقدم وبلورة   توافق لآلراء حول األفكار      ومناقشة التنفيذ، بناءَ  
. لعلوم واآلثار املترتبة على اخليـارات الـسياساتية       مع الوزراء بشأن دور البحوث وا     فائدة  

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لعقد مائدة مستديرة أو منتدى أن يؤدي إىل إعالن مشترك أو إىل                
  .بيان متفق عليه

__________ 

 .FCCC/SBI/2011/7 من الوثيقة ١٧٩-١٦٦الفقرات  )١٣(
 .FCCC/SBI/2011/INF.7الوثيقة  )١٤(
 .FCCC/SBI/2011/7 من الوثيقة ١٧٩الفقرة  )١٥(
)١٦( <http://regserver.unfccc.int/seors/reports/archive.html?session_id=COP17/CMP7>. 
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وُسلِّط الضوء على ُنُهج مماثلة تتبعها عمليات حكومية دولية أخرى، منها اتفاقيـة               -٤٣
ألمم املتحدة ملكافحة التصحر، وجملـس إدارة برنـامج األمـم      التنوع البيولوجي، واتفاقية ا   

ولوحظ أن هذه العمليات تشمل جلسات حوار مفتوح قدمت فيها املنظمات           . املتحدة للبيئة 
 وُنظِّمت اجللـسات    .مع الوزراء قبل الدخول يف حوار نشط      املتمتعة بصفة مراقب عروضاً     

جملتمع املدين واعتربها معظـم املـشاركني       حول جماالت مواضيعية خمتلفة اختارهتا منظمات ا      
 )١٧()٢٠+مؤمتر ريـو  (ولوحظ أيضاً أن مؤمتر األمم املتحدة املقبل للتنمية املستدامة          . ناجحة

 وهي مناقشات قد    ،سيعقد أيضاً مناقشات مائدة مستديرة مع املنظمات املتمتعة بصفة مراقب         
  . تقدم أمثلة إضافية على املمارسات اجليدة

بـني  عن عدد من املقترحات، منها نشر تقرير مـشترك          احلواري  نتدى  امل ومتّخض  -٤٤
ن للوزراء مستوى الدعم فيما يتعلق بطائفـة        أفكار مجيع اجملموعات ويبيّ   الفئات املمثَّلة يضم    

املتمتعـة بـصفة    الفئات املمثلة   من املسائل والبيانات؛ ووضع بيان مشترك تتفق عليه مجيع          
وباإلضافة . يقدم إشارة إجيابية إىل الوزراء    قد   الرفيع املستوى، مما     مراقب لتقدميه خالل اجلزء   

إىل ذلك، لوحظت ضرورة اإلشارة إىل أية تفاعالت رمسية جديدة، على حنو مناسـب، يف               
ومشلـت  . اجتمـاع األطـراف   /التقارير الرمسية لدورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      

ملتمتعة بصفة مراقب يف مآدب الغداء والعـشاء        املقترحات األخرى زيادة إشراك املنظمات ا     
املنظمات املتمتعة  واقُترح أيضاً أن تديل     . الوزارية، فضالً عن حلقات العمل واألنشطة اخلاصة      

يف أوقات خمتلفة من اجلزء الرفيع املستوى، بدالً من تركها إىل هنايـة             ببياناهتا  بصفة مراقب   
 عن تأييدهم هلذا االقتراح، خالل       أعربوا أيضاً  واجلدير بالذكر أن بعض األعضاء    . االجتماع

، مشريين إىل ضرورة النظر يف تأثري ذلك على         ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٥اجتماع املكتب، يف    
  . الوقت اإلمجايل املخصص للمتحدثني

كما أبرز املشاركون مقترحات من شأهنا تعزيز اإلسـهامات يف اجلـزء الرفيـع                 -٤٥
فإنشاء منتدى للمنظمات املتمتعة بصفة مراقب، . تفاقية برمتها االاملستوى، وكذلك يف عملية     

هلذه املنظمات لتقدمي تقارير وللتعليق على نتـائج        من شأنه أن يتيح أرضية      على سبيل املثال،    
وإضافة إىل ذلك، فإن من شأن      . حمددة، مما يتيح هلا تقدمي إسهامات يف اجلزء الرفيع املستوى         

ة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب أن تساعد هـذه املنظمـات يف            آلية جتريبية جديدة ملشارك   
  .تقدمي إسهاماهتا املوضوعية حول القضايا الرئيسية للتمويل والتكنولوجيا

وسوف تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر يف اخليارات املتعلقة بالقنوات اجلديدة اليت تتيح               -٤٦
مي إسهامات رمسية يف اجلزء الرفيع املستوى من دورة         للمنظمات املتمتعة بصفة مراقب إمكانية تقد     

  .اجتماع األطراف وإسداء املشورة حسب االقتضاء/مؤمتر األطراف ودورة مؤمتر األطراف
__________ 

، الذكرى الـسنوية العـشرين      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٢ إىل   ٢٠سيوافق تاريخ عقد املؤمتر، يف الفترة من         )١٧(
كرى السنوية العاشـرة  النعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، يف ريو دي جانريو، الربازيل، والذ          

 .ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا
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  املرفق األول

العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنـة               
  عشرة ملؤمتر األطراف

  .افتتاح الدورة
  :ميةاملسائل التنظي

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

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

  .)٣(تفاقيةتقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب ا

__________ 

تشري شروح جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف يف إطار هذا البند إىل التوصـيات                  )١(
يف شورة العلمية والتكنولوجية    املتعلقة مبشاريع املقررات واالستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة الفرعية للم         

 . كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة٢٠١٢عام 
تشري شروح جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف يف إطار هذا البند إىل التوصـيات                  )٢(

 كي ينظـر  ٢٠١٢عام يف تنفيذ املتعلقة مبشاريع املقررات واالستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة الفرعية لل  
 .فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

يف إطار هذا البند إىل التوصـيات       ملؤمتر األطراف   تشري شروح جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة          )٣(
ين الطويل   إليها الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاو       ريع املقررات والتوصيات اليت خلص    املتعلقة مبشا 

 . كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة٢٠١٢عام يف األجل مبوجب االتفاقية 
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  .)٤(تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز
  . من االتفاقية١٧األطراف يف إطار املادة مقترحات النظر يف 
  :١٥األطراف بإدخال تعديالت على االتفاقية يف إطار املادة مقترحات النظر يف 
   من االتفاقية؛٤ملادة من ا) و(٢االحتاد الروسي بتعديل الفقرة مقترح   )أ(  
  . من االتفاقية١٨ و٧بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك بتعديل املادتني مقترح   )ب(  

  .تقرير جلنة التكّيف
  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا

  لتكنولوجيا؛املعنية باتقرير اللجنة التنفيذية   )أ(  
اختيار الدولـة املـضيفة     :  املناخ لوجياة مبركز وشبكة تكنو   املسائل املتعلق   )ب(  

  .وتأسيس اجمللس االستشاري
  . )٥( من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني

  :املسائل املتعلقة بالتمويل
  ؛ األجلبرنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل  )أ(  
  تقرير اللجنة الدائمة؛  )ب(  

__________ 

تعكس شروح جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف يف إطار هذا البند حالة العمل يف           )٤(
وقرر مؤمتر األطراف، يف    . القتضاءإطار الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز حسب ا          

دورته السابعة عشرة، أن يقدم فريق منهاج ديربان تقارير إىل الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف حول التقـدم              
 ).٣، الفقر ١٧-م أ/١املقرر (احملرز يف أعماله 

تاجات متفق عليها أو    تعذر التوصل إىل أي استن    "لعل األطراف تذكر أنه، يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف،           )٥(
ولذلك أُدرج هـذا البنـد يف جـدول         ). ٦٤، الفقرة   FCCC/CP/1998/16" (مقررات بشأن هذه املسألة   

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

)FCCC/CP/1999/6   من مشروع النظام الـداخلي املطبـق،        ١٦و) ج(١٠، وعمالً باملادتني    )١٨، الفقرة 
أدرج البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والدورات التالية حىت الدورة الثانية عـشرة ملـؤمتر               

 والصني لتعديل البند حبيث يـصبح عنوانـه         ٧٧  ته جمموعة ال  األطراف مشفوعاً حباشية تعكس اقتراحاً قدم     
".  مـن االتفاقيـة  ٤من املادة ) ب(و) أ(٢استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني الفرعيتني  : "كاآليت

وبناء على مقترح من الرئيس، واستناداً إىل توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ، تقرر يف الدورة الرابعة عـشرة                  
). ١٠، الفقـرة    FCCC/CP/2008/7(ر األطراف تأجيل النظر يف هذا البند إىل دورته السادسة عـشرة             ملؤمت

دورته السادسة عشرة النظر يف هذا البند، بناًء على اقتراح من الرئيس، وعمـالً              وأرجأ مؤمتر األطراف يف     
 هذا البند معلقاً يف الـدورة       وبقي.  من مشروع النظام الداخلي املطّبق، إىل دورته السابعة عشرة         ١٣باملادة  

 من مشروع النظام الداخلي املطبق، سينظر فيه يف الدورة الثامنة عـشرة             ١٦السابعة عشرة؛ ووفقاً للمادة     
 .ملؤمتر األطراف
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إىل مؤمتر األطـراف واإلرشـادات   املقدم قرير الصندوق األخضر للمناخ  ت  )ج(  
  املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ؛

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ؛  )د(  
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل             )ه(  

  مرفق البيئة العاملية؛
  . استعراض صندوق أقل البلدان منواً  )و(  

  :البالغات الوطنية
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛  )أ(  
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               )ب(  

  .لالتفاقية
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛

   من االتفاقية؛٤ من املادة ٩ و٨ني تنفيذ الفقرت
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكّيـف واالسـتجابة               )أ(  

  ؛)١٠-م أ/١ املقرر(
  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  

  . من االتفاقية٦املادة 
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف

  :واملالية واملؤسسيةاملسائل اإلدارية 
  ؛٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني املراجعة البيانات املالية   )أ(  
  .٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  

  .اجلزء الرفيع املستوى
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب

  . مسائل أخرى
  : اختتام الدورة

  منة عشرة؛اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثا  )أ(  
  .إغالق الدورة  )ب(  
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  املرفق الثاين

العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنـة               
  ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  .افتتاح الدورة
  :املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  ل أعضاء من املكتب؛انتخاب أعضاء حيلون حم  )ب(  
  تنظيم األعمال مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )ج(  
  .املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(  

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

قرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول      ت
  .)٣(مبوجب بروتوكول كيوتو

  .النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو
  . مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتومقترح 

__________ 

تشري شروح جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف                 )١(
يف إطار هذا البند إىل التوصيات املتعلقـة مبـشاريع          ) اجتماع األطراف /طرافمؤمتر األ (بروتوكول كيوتو   

 كي  ٢٠١٢عام  يف  املقررات واالستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية           
 .يف دورته الثامنةاجتماع األطراف / مؤمتر األطرافينظر فيها

اجتماع األطراف يف إطار هذا البند إىل       /ورة الثامنة ملؤمتر األطراف   تشري شروح جدول األعمال املؤقت للد      )٢(
 كي  ٢٠١٢عام  يف  التوصيات املتعلقة مبشاريع املقررات والتوصيات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ            

 .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/ينظر فيها مؤمتر األطراف
اجتماع األطراف يف إطار هذا البند إىل       / الثامنة ملؤمتر األطراف   تشري شروح جدول األعمال املؤقت للدورة      )٣(

 إليها الفريـق العامـل املخـصص املعـين           املقررات واالستنتاجات اليت خلص    التوصيات املتعلقة مبشاريع  
 كي ينظر   ٢٠١٢عام  يف  بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو           

 .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/ األطراففيها مؤمتر
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  .تعلقة بآلية التنمية النظيفةاملسائل امل
  :املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك

  التوجيه املتعلق بالتنفيذ املشترك؛  )أ(  
  .استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )ب(  

  :املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو
  تقرير جلنة االمتثال؛  )أ(  
  . ا يتعلق باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيم  )ب(  

  :صندوق التكّيف
  تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(  
  .استعراض أويل لصندوق التكيف  )ب(  

  .املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هـي أيـضاً               

  .ف يف بروتوكول كيوتوأطرا
املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكـول       السنوي املتعلق باألطراف    التجميع واحملاسبة   تقرير  
  .كيوتو

  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة 
  .ل كيوتو من بروتوكو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة 

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            
  .يف بروتوكول كيوتو

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
  ؛٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني املراجعة البيانات املالية   )أ(  
  .٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  

  .ء الرفيع املستوىاجلز
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب
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  .مسائل أخرى
  :اختتام الدورة

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            )أ(  
  كيوتو عن دورته الثامنة؛

  .إغالق الدورة  )ب(  

        


