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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١١وارسو، 
   املؤقت من جدول األعمال)ج(٢ البند

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  شروحهجدول األعمال املؤقت و    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

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

   عشرة ملؤمتر األطراف؛التاسعةانتخاب رئيس الدورة   )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(  
  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة؛  )ز(  
  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  
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  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣
  لوجية؛تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو  )أ(  
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز  -٤
  . من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -٥
مبوجـب  دخال تعديالت على االتفاقية     إلاألطراف  املقدمة من   قترحات  املالنظر يف     -٦

  :١٥ملادة ا
 مـن   ٤من املـادة    ) و(٢تعديل الفقرة   لاالحتاد الروسي   مقدم من   مقترح    )أ(  

  االتفاقية؛
 من  ١٨ و ٧تعديل املادتني   لبابوا غينيا اجلديدة واملكسيك     مقدم من   مقترح    )ب(  

  .االتفاقية
  .تقرير جلنة التكيف  -٧
  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٨

قرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة         الت  )أ(  
  تكنولوجيا املناخ؛

تقرير عن طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ وجملـسهما             )ب(  
  .االستشاري

  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -٩
 مـن   ٤املـادة   مـن   ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني       -١٠

  .ةاالتفاقي
  :املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل؛  )أ(  
  تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛  )ب(  
تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطـراف واإلرشـادات      )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؛
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 االستعراض اخلامس لآللية املالية؛  )و(  

ن أجل التقدم يف    تقرير عن برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج م           )ز(  
  .١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 

  :البالغات الوطنية  -١٢
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛  )أ(  
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               )ب(  

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

تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة               )أ(  
  ؛)١٠-م أ/١ املقرر(

  .ائل املتعلقة بأقل البلدان منواًاملس  )ب(  
  .القضايا اجلنسانية وتغري املناخ  -١٥
  .سائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطرافم  -١٦
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  
  جب االتفاقية؛امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبو  )ج(  
  .عملية االتفاقية اإلطاريةسياق اختاذ القرارات يف   )د(  

  .اجلزء الرفيع املستوى  -١٨
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -١٩
  .مسائل أخرى  -٢٠
  :اختتام الدورة  -٢١

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة عشرة؛  )أ(  
  .إغالق الدورة  )ب(  
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  ةنبذة عام: نظيم املقترح للدورةالت  -ثانياً  

، مبناسـبة   ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ ،سُيقام حفل ترحييب صباح يوم االثنني       -١
  .بولندا، بوارسوم املتحدة لتغري املناخ يف افتتاح مؤمتر األم

ـ ة عشرة للمؤمتر رئيس مؤمتر األطـراف يف دورتـه ال     سعاتفتتح الدورةَ ال  يوس  -٢ ة ثامن
 من جدول األعمال املؤقت، فضالً عـن بعـض          ١ مؤمتر األطراف البند     وسيتناول. عشرة

ة عـشرة  تاسـع يف ذلك انتخاب رئيس الـدورة ال   ، مبا   ٢املسائل اإلجرائية املدرجة يف البند      
الذي سيتوىل أيضاً رئاسة مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف              للمؤمتر،  

وإقـرار جـدول    يف دورته التاسعة،    ) األطرافاجتماع  /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
وليس من املقرر اإلدالء ببيانات باستثناء البيانات اليت سُتلقى باسم          . األعمال وتنظيم األعمال  

وسُيحيل مؤمتر األطراف بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حـسب            . اجملموعات
  .مث ُترفع اجللسة االفتتاحية. االقتضاء

 اولسـيتن  ، الذي اجتماع األطراف / األطراف  ملؤمتر تاسعةد ذلك ُتفتتح الدورة ال    وبع  -٣
، مبا يف ٢ البند عض املسائل اإلجرائية املدرجة يف من جدول أعماله املؤقت، وكذلك ب١البند 

وليس من املقـرر اإلدالء ببيانـات باسـتثناء         . ذلك إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال     
اجتماع األطراف بنوداً مـن     /وسُيحيل مؤمتر األطراف  . ى باسم اجملموعات  البيانات اليت سُتلق  

  .مث ُترفع اجللسة االفتتاحية. جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء
رة ملـؤمتر   ة عـش  تاسـع ة للهيئات الفرعية بالدورة ال    وتقّرر أن تقترن الدورات التالي      -٤

  :اجتماع األطراف/طراف ملؤمتر األتاسعةاألطراف والدورة ال
  ية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛الثالثون للهيئة الفرع والتاسعةالدورة   )أ(  
  لتنفيذ؛ية ل والثالثون للهيئة الفرعالتاسعةالدورة   )ب(  
العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان     ثانية للفريق    من الدورة ال   الثالثاجلزء    )ج(  

  ).ربانفريق منهاج دي(للعمل املعّزز 
الترتيبات الالزمـة للـدورة     وقد ُتقدَّم، حسب االقتضاء، معلومات إضافية تتعلق ب         -٥
اجتماع األطراف يف إضافة إىل  / ملؤمتر األطراف  تاسعةة ملؤمتر األطراف والدورة ال     عشر تاسعةال

  .هذه الوثيقة بعد التشاور مع املكتب
طراف يف جلسات عامة خالل     اجتماع األ /وسينعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      -٦

األسبوع األول لتناول بنود جدويل أعماهلما اليت لن ُتحال إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية              
  .أو اهليئة الفرعية للتنفيذ/والتكنولوجية و

نوفمرب، إىل يـوم    / تشرين الثاين  ١٩وسُيعقد اجلزء الرفيع املستوى من يوم الثالثاء،          -٧
 ١٩وسُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم        . ٢٠١٣نوفمرب  /ثاين تشرين ال  ٢٢اجلمعة،  
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 أدناه لالطالع علـى مزيـد مـن      ١١٦ و ١١٤-١١٢انظر الفقرات   (نوفمرب  /تشرين الثاين 
  ).التفاصيل

 ٢٢اجتماع األطراف يف    /وسُتعقد جلسات منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف        -٨
  .ادورتيهموصى هبا يف ات واالستنتاجات املد املقررالعتمانوفمرب /تشرين الثاين

 هيئات ستجتمع خالل فترة الـدورة، فـسيكون الوقـت املتـاح             مخسوملا كانت     -٩
باإلضافة إىل ذلك، سيتعني على     و. لالجتماعات حمدوداً جداً، وخاصة الجتماعات أفرقة االتصال      

 املطروحة للنقاش، من أجل التقدم يف       اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف االنتهاء من القضايا الرئيسية         
بغية حتقيق االستفادة القصوى من احليز الزمين املتـاح للمفاوضـات وضـمان      و. تنفيذ أنشطتها 

إغالق املؤمتر يف الوقت احملدد، جيوز للرؤساء، بالتشاور مع األطراف، اقتراح تدابري لتوفري الوقت              
ذه املشاورات وإىل الورقات والبيانات ذات الصلة       وستستند اقتراحاهتم إىل ه   . لتسريع العمل  وُنهجٍ

  .أو استنتاجات سابقة/املقدَّمة أثناء اجللسات العامة، وستراعي أي مفاوضات و
لعقد جلسات خـالل فتـرة      مجيعها   مسالوقت املتاح للهيئات اخل   ونظراً حملدودية     -١٠

 املناقـشات يف    دءيتسىن ب حبيث  توقيت اجتماعاهتا   ضبط  األسبوعني، يرجى من اجملموعات     
وسـُتدعى األطـراف إىل اسـتخدام وقـت         .  كلها يف الوقت احملدد    مسإطار اهليئات اخل  
 يف وقت مبكر تيسرياً إلغالق املـؤمتر يف         لقضايااستخدام واختتام النظر يف ا    املفاوضات أمثل   

  .الوقت احملدد
 ،)١(ا الثانية والثالثني  ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهت          -١١

توخى من ذلك بصفة خاصة إتاحة      ، ويُ ٠٠/١٨ُحدِّد موعد انتهاء مجيع اجللسات يف الساعة        
وقت كاٍف لألطراف واجملموعات اإلقليمية للتحضري للجلسات اليومية، ولكـن جيـوز يف             
ظروف استثنائية، حسب كل حالة على حدة، مواصلة اجللسات ملدة سـاعتني إىل ثـالث               

  .عاتسا
بأن تتبع األمانة، عند تنظيم فترات       )٢(وأوصت اهليئة الفرعية يف الدورة نفسها أيضاً        -١٢

أو /الدورات املقبلة املمارسة القائمة على عدم عقد أكثر من جلستني من اجللسات العامـة و          
جلسات أفرقة االتصال يف وقت واحد، على أال يتجاوز قدر اإلمكان جمموع عدد اجللسات              

وأوصت اهليئـة   . عقد يف وقت واحد، مبا يف ذلك اجللسات غري الرمسية، ست جلسات           اليت تُ 
الفرعية األمانة كذلك بأن تواصل، عند وضع اجلدول الزمين للجلسات، مراعاة القيود الـيت              
تواجهها الوفود وبأن تتجنب قدر اإلمكان التعارض بني مواعيد اجللسات اليت تتناول قضايا             

  .متماثلة

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 
)٢( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
ة ثامنة عشرة ملؤمتر األطراف رئيس مؤمتر األطراف يف دورته ال         سعاتفتتح الدورةَ ال  يس  -١٣

  .عبد اهللا بن محد العطية عشرة، السيد

  املسائل التنظيمية  -٢  

  ة عشرة ملؤمتر األطرافتاسعورة الانتخاب رئيس الد  )أ(  
ة عشرة ملؤمتر األطراف إىل انتخـاب       ثامنرئيس الدورة ال  سيدعو  : معلومات أساسية   -١٤

 تاسـعة  ملؤمتر األطراف يف دورتـه ال       رئيساً وزير البيئة يف بولندا،   ،  السيد مارسني كوروليك  
 وفقاً لقاعـدة    أوروبا الشرقية السيد مارسني كوروليك،    دول  جمموعة  وقد رشحت   . عشرة

اجتماع /وسيعمل أيضاً رئيساً ملؤمتر األطراف    . ئاسةالتناوب بني اجملموعات اإلقليمية على الر     
  .ةتاسعاألطراف يف دورته ال

  اعتماد النظام الداخلي  )ب(  
 عـشرة ملـؤمتر األطـراف،       ثامنة قررت األطراف، يف الدورة ال     :معلومات أساسية   -١٥

، باسـتثناء   FCCC/CP/1996/2مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي الـوارد يف الوثيقـة           
قـّدم  ُيرات خالل فترة ما بني الدورات و       املشاو واصل الرئيس ي، واتفقت على أن     ٤٢ ةاملاد

  . عشرة يف حال حدوث أي تطورات جديدةتاسعة مؤمتر األطراف يف دورته التقريراً إىل
قد يود مؤمتر األطراف أن يقرر مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي وأن            : اإلجراء  -١٦

 عشرة ملؤمتر األطراف إىل إجراء مشاورات سـعياً للتوصـل إىل            ةتاسعة ال يدعو رئيس الدور  
  .اعتماد النظام الداخلي

FCCC/CP/1996/2  مـذكرة  . اعتماد النظام الـداخلي   : املسائل التنظيمية
  أعدهتا األمانة

  إقرار جدول األعمال  )ج(  
ـ   ثامنةأعّدت األمانة، باالتفاق مع رئيس الدورة ال      : معلومات أساسية   -١٧ ؤمتر  عشرة مل

 عشرة ملـؤمتر األطـراف، بعـد        تاسعةول األعمال املؤقت للدورة ال    األطراف، مشروع جد  
  .التشاور مع املكتب
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  .سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إقرار جدول أعماله: اإلجراء  -١٨
FCCC/CP/2013/1    مذكرة مقدمة مـن    . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية

  تب غري الرئيسانتخاب أعضاء املك  )د(  
 عشرة ملؤمتر األطـراف،     ثامنةبناًء على طلب من رئيس الدورة ال      : معلومات أساسية   -١٩

 مشاورات مع منسقي اجملموعات     تني الفرعي تنيهليئكل من ا   والثالثني ل  الثامنةبدأت يف الدورة    
 ملـؤمتر   تاسعةة ملؤمتر األطراف والدورة ال     عشر تاسعةلتسمية أعضاء مكتب الدورة ال    اإلقليمية  
. وستجرى مشاورات أخرى أثناء الدورة إذا اقتـضى األمـر         . اجتماع األطراف /األطراف

، والنظر بصورة فّعالـة يف      ١٨-م أ /٢٣ و ٧-م أ /٣٦ ينوُتدعى األطراف إىل مراعاة املقرر    
  .ترشيح نساء لشغل املناصب االنتخابية يف أي هيئة ُتنشأ مبوجب االتفاقية

 عـشرة   تاسعة انتخاب أعضاء مكتب دورته ال     األطراف إىل سُيدعى مؤمتر   : اإلجراء  -٢٠
اجتماع األطراف يف أقرب فرصة ممكنـة عقـب انتـهاء           / ملؤمتر األطراف  تاسعةوالدورة ال 
  .املشاورات

  قبول املنظمات بصفة مراقب  )ه(  
 الـيت   FCCC/CP/2013/2عرض على مؤمتر األطراف الوثيقـة       سُت: معلومات أساسية   -٢١

ونظر فيها  ستعرضها  ا أن   مات اليت تلتمس قبوهلا بصفة مراقب، وذلك بعد       تتضمن قائمة املنظ  
اجتمـاع  /الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنـة ملـؤمتر األطـراف           مكتب  
  .)٣(األطراف

  .دعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقبسُي: اإلجراء  -٢٢
FCCC/CP/2013/2 املنظمات املقدمة لطلب احلصول علـى      :  املراقبني قبول

   من األمانة مقدمةمذكرة. صفة مراقب

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  )و(  
دعى مؤمتر األطراف إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة، مبا يف ذلك            سُي: اإلجراء  -٢٣

 وسُيدعى مؤمتر األطـراف     ). أعاله ١٢-١نظر الفقرات   ا(قترح للجلسات   اجلدول الزمين امل  
أيضاً إىل تنظيم العمل تنظيماً مرناً كي يتسىن له االستجابة للظروف والتطورات املـستجدة،             

ويف هذا السياق، سينظم مؤمتر األطـراف       . واالسترشاد مببادئ االنفتاح والشفافية والشمول    
  . يف دورته التاسعة عشرةعمله هبدف ضمان تناول الواليات املسندة إليه

__________ 

 عملية واحدة لقبول املنظمات بصفة مراقب يف دورات مؤمتر األطراف           ىجر، تُ ١-م أإ /٣٦مبوجب املقرر    )٣(
 .نظمات املراِقبةقبول املقرارات ختاذ مؤمتر األطراف ايتوىل اجتماع األطراف، على أن /ومؤمتر األطراف
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FCCC/CP/2013/1    مـن  مقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBSTA/2013/4    مـن    مقدمة مذكرة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2013/11    مـن  مقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  يةاألمينة التنفيذ

FCCC/ADP/2013/1    مـن  مقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  )ز(  
 عشرة ملؤمتر األطراف اختاذ قرار بشأن       التاسعةسيلزم يف الدورة    : معلومات أساسية   -٢٤

ـ            دورة العاشـرة ملـؤمتر     البلد الذي سيستضيف الدورة العـشرين ملـؤمتر األطـراف وال
ووفقاً ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون رئـيس         . اجتماع األطراف /األطراف

اجتمـاع األطـراف مـن    /الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف       
يسة جمموعة  وقد أبلغت ترينيداد وتوباغو، بصفتها رئ     . جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب    

، األمانة بأن اجملموعة قد وافقت على أن تستضيف بـريو           )٤(دول أمريكا الالتينية والكارييب   
اجتماع األطراف، وعلى أن    /الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف       

  .فدورة مؤمتر األطراالذي سيسبق االجتماع ) البوليفارية -مجهورية (تستضيف فرتويال 
وفيما يتعلق بالبلد الذي سيستضيف الدورة احلادية والعـشرين ملـؤمتر األطـراف               -٢٥

اجتماع األطراف، أبلغت جمموعة دول أوروبا الغربية       /والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف    
األمانة بأن اجملموعة قد وافقت علـى أن تستـضيف فرنـسا الـدورتني               )٥(ودول أخرى 
  .املذكورتني

الثانيـة  سيكون رئيس الـدورة     اً مع مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية،        ومتاشي  -٢٦
اجتماع األطراف من جمموعة    / ملؤمتر األطراف  ثانية عشرة ن ملؤمتر األطراف والدورة ال    العشريو

  .دول أفريقيا
 عشرة، قراراً بشأن    التاسعةجيب على مؤمتر األطراف أن يتخذ، يف دورته          :اإلجراء  -٢٧

، وأن يفعل   اجتماع األطراف / ملؤمتر األطراف  عاشرة والدورة ال  عشرينضيف لدورته ال  البلد امل 
الشيء نفسه بشأن الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عـشرة ملـؤمتر              

وقد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف دعوة األطراف املهتمة إىل          . اجتماع األطراف /األطراف

__________ 

 .٢٠١٣يونيه / حزيران١٣رسالة مؤرخة  )٤(
 .٢٠١٣أبريل / نيسان١٥رسالة مؤرخة  )٥(
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ـ ثانيـة  العـشرين والـدورة ال   الثانيـة و  ضافة دورتـه    تقدمي عروضها الست   شرة ملـؤمتر  ع
  .اجتماع األطراف، واختاذ أي إجراء يراه مناسباً/األطراف

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  
 من مشروع النظام الداخلي املعمول به، ُتقـدَّم         ١٩وفقاً للمادة   : معلومات أساسية   -٢٨

اف، وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين، إىل األمانـة يف          وثائق تفويض ممثلي األطر   
وُتبلّغ األمانة أيضاً بأي تغيري الحق يف تشكيلة .  ساعة بعد افتتاح الدورة٢٤موعد ال يتجاوز 

وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية، ويف              . الوفد
قتصادي اإلقليمية تصدر هذه الوثائق عن السلطة املختصة يف تلك          حالة منظمات التكامل اال   

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

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

أي بروتوكول أو صـك قـانوين       تعديالت على االتفاقية أو     اليت ميكنها املشاركة يف اعتماد      
 املكتب عـن وثـائق التفـويض    وسُيعرض على مؤمتر األطراف التقرير الذي سيقدمه   . آخر

  .العتماده
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد التقرير املتعلق بوثائق تفـويض ممثلـي            : اإلجراء  -٢٩
وسُيسمح للمثلني باملشاركة مؤقتاً يف الدورة،      .  عشرة تاسعةطراف الذين حيضرون دورته ال    األ

  .يف انتظار هذا اإلجراء

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣  

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  
للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف مجلة     رئيس اهليئة الفرعية    غ  سُيبلّ: معلومات أساسية   -٣٠

مـؤمتر األطـراف   املقدمة إىل  ستنتاجات  االقررات أو   امل أية توصيات بشأن مشاريع      أمور، عن 
 الثامنة والثالثني   يف دورتيها عن أعمال اهليئة الفرعية     شئة  والنا عشرة   تاسعةيف دورته ال  ليعتمدها  

  . عن أية قضايا أخرى كُلفت اهليئة الفرعية بالنظر فيهاسُيبلغكما ، التاسعة والثالثنيو
التقدم احملرز يف أعمال اهليئـة      سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلحاطة علماً ب      : اإلجراء  -٣١

  .اريع املقررات أو االستنتاجات املوصى هبا العتمادها، والنظر يف مش٢٠١٣الفرعية يف عام 
FCCC/SBSTA/2013/3        تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن

 ٣دورهتا الثامنة والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤إىل 
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  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
 أيـة   للتنفيذ، يف مجلة أمـور، عـن      رئيس اهليئة الفرعية    سُيبلغ  : ةمعلومات أساسي   -٣٢

يف ليعتمـدها   مؤمتر األطراف   املقدمة إىل   ستنتاجات  االقررات أو   املتوصيات بشأن مشاريع    
كمـا  ،  يف دورهتا التاسعة والـثالثني    اهليئة الفرعية   عن أعمال   والناشئة   عشرة   تاسعةدورته ال 
  . اهليئة الفرعية بالنظر فيهاعن أية قضايا أخرى كُلفتسُيبلغ 
التقدم احملرز يف أعمال اهليئـة      سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلحاطة علماً ب      : اإلجراء  -٣٣

  .، والنظر يف مشاريع املقررات أو االستنتاجات املوصى هبا العتمادها٢٠١٣الفرعية يف عام 
FCCC/SBI/2013/10       منـة والـثالثني،    تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثا

يونيـه  / حزيـران ١٤ إىل ٣املعقودة يف بون يف الفترة مـن   
٢٠١٣  

  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز  -٤  
، عملية ترمـي    ١٧-م أ /١أطلق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   -٣٤

فق عليها هلا قـوة قانونيـة يف إطـار          إىل وضع بروتوكول أو صك قانوين آخر أو وثيقة مت         
اف  مؤمتر األطر  أطلقو .ناالتفاقية تسري على مجيع األطراف، من خالل فريق منهاج ديربا         

خطة عمل بشأن النهوض مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف         ،  نفسهأيضاً، مبقتضى املقرر    
 إىل تقلـيص    من أجل حتديد واستكشاف خيارات طائفة من اإلجراءات اليت ميكن أن تؤدي           

تباين مستويات الطموح مبا يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قدر ممكن من اجلهود يف جمـال                
وباإلضافة إىل ذلك، قرر مؤمتر األطراف أن يقدم فريق منهاج ديربان تقارير عن             . التخفيف

  .تقدم أعماله إىل الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف
، ببالغ التقدير بنجاح فريق منـهاج       ١٨- أ م/٢ورحب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٣٥

، مبـا فيهـا   )٦(أعماله، وبتخطيط عمله على النحـو املـبني يف اسـتنتاجاته     بدء  ديربان يف   
االستنتاجات املتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات      

راف علماً، جبدول األعمال الذي    وفضالً عن ذلك، أحاط مؤمتر األط     . وشفافية العمل والدعم  
  .، مبا يف ذلك الشروع يف مسارين للعمل)٧(اعتمده فريق منهاج ديربان

وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، أن ينظر فريق منهاج ديربان يف عناصر               -٣٦
مشروع نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد دورته املقرر عقدها بالتزامن مع الدورة العشرين              

 /، بغية إتاحة نص تفاوضـي قبـل أيـار         ٢٠١٤ديسمرب  /ر األطراف، يف كانون األول    ملؤمت
 خيارات بـشأن    ٢٠١٣وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن حيدد ويبحث يف عام          . ٢٠١٥ مايو

__________ 

)٦( FCCC/ADP/2012/3 ٣٣-١٧، الفقرات. 
)٧( FCCC/ADP/2012/2 ١٣، الفقرة. 



FCCC/CP/2013/1 

11 GE.13-62601 

الفتـرة مـا قبـل    يف جمموعة من اإلجراءات اليت ميكنها أن تتدارك قصور مستوى الطموح          
، مبا يكفل بذل أكـرب  ٢٠١٤نشطة خلطة عمله يف عام ، بغية حتديد املزيد من األ ٢٠٢٠ عام

  .قدر ممكن من جهود التخفيف يف إطار االتفاقية
. ، اجلزأين األول والثاين من دورته الثانية      ٢٠١٣وعقد فريق منهاج ديربان، يف عام         -٣٧

من وسيستأنف الفريق دورته الثانية يف وارسو، بالتزا      . وُيذكر أدناه تقريرا الفريق عن اجلزأين     
  .مع الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير فريق منهاج ديربان عما أحرزه            : اإلجراء  -٣٨
  . يراه مناسباًواختاذ أي إجراء إضايف، ٢٠١٣من تقدم يف أعماله يف عام 

FCCC/CP/2012/8/Add.1        عقودة يف  تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة عشرة، امل
 كانون ٨نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، يف الفترة من 

اإلجراءات اليت  : اجلزء الثاين . إضافة. ٢٠١٢ديسمرب  /األول
  اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

FCCC/ADP/2012/3          تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل
اين من دورته األوىل، املعقودة يف الدوحة املعزَّز عن اجلزء الث  

 كـانون   ٧نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٧يف الفترة من    
  ٢٠١٢ديسمرب /األول

FCCC/ADP/2013/2          تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل
 ين، املعقودثانيةالثاين من دورته ال و أين األول املعزَّز عن اجلز  

مـايو  / أيـار  ٣أبريل إىل   /نيسان ٢٩من   يف الفترة     بون يف
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ إىل ٤ ويف الفترة من ٢٠١٣

   من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -٥  
إجراءات اعتماد بروتوكوالت   على   من االتفاقية    ١٧املادة  تنص  : معلومات أساسية   -٣٩

، قدمت األطراف ستة مقترحات، ورَدت مخسة منـها يف عـام   ١٧ووفقاً للمادة  . لالتفاقية
، وإىل  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٦ وأُرسلت إىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها يف          ٢٠٠٩

، أُرسل إىل األطراف  ٢٠١٠وقُّدم مقترح يف عام     . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥الوديع للعلم يف    
/  حزيـران  ١٧، وإىل الوديع للعلم يف      ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨يف االتفاقية واملوقعني عليها يف      

  .٢٠١٠يونيه 
واتفق مؤمتر األطراف على إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقـت لدورتـه                -٤٠

  .)٨( من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠التاسعة عشرة، عمالً باملادتني 

__________ 

)٨( FCCC/CP/2012/8 ٨٦، الفقرة. 
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ملقترحات الواردة أدناه واختـاذ أي      سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف ا      : اإلجراء  -٤١
  .إجراء يراه مناسباً

FCCC/CP/2009/3 العتماده  ته حكومة اليابانمشروع بروتوكول لالتفاقية أعّد
مذكرة مقدمة من . عشرة ملؤمتر األطراف يف الدورة اخلامسة

  األمانة
FCCC/CP/2009/4         مشروع بروتوكول لالتفاقية مقدم من حكومـة توفـالو 

  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية١٧ادة مبوجب امل
FCCC/CP/2009/5    ّتـه حكومـة أسـتراليا     مشروع بروتوكول لالتفاقية أعد 

مذكرة . العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف      
  مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2009/6    ّكوسـتاريكا  ته حكومة   مشروع بروتوكول لالتفاقية أعد
مذكرة . دورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف    العتماده يف ال  

  مقدمة من األمانة
FCCC/CP/2009/7       ّتـه حكومـة    مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقيـة أعد

 اخلامـسة   الواليات املتحدة األمريكية العتماده يف الدورة     
  مذكرة مقدمة من األمانة. عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2010/3   ية مقدم من غرينادا العتمـاده يف       بروتوكول مقترح لالتفاق
مذكرة مقدمة من   . الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف    

  األمانة

دخال تعديالت على االتفاقيـة يف      إلاألطراف  املقدمة من   قترحات  املالنظر يف     -٦  
  ١٥إطار املادة 

 إجراءات إدخال تعديالت على   على   من االتفاقية    ١٥املادة  تنص  : معلومات أساسية   -٤٢
، قدمت األطراف مقترحني لكي ينظر فيهما مؤمتر األطـراف يف           ١٥ووفقاً للمادة   . االتفاقية

  .دورته السابعة عشرة

   من االتفاقية٤من املادة ) و(٢تعديل الفقرة لاالحتاد الروسي مقدم من مقترح   )أ(  
 / أيـار  ٢٤أحال االحتاد الروسي إىل األمانة، يف رسالة مؤرخة         : معلومات أساسية   -٤٣
وأرسلت األمانـة   .  من االتفاقية  ٤من املادة   ) و(٢تعديل الفقرة   ل، نص مقترح    ٢٠١١ مايو

قبل انعقاد الدورة السابعة عـشرة ملـؤمتر        تفاقية واملوقعني عليها    املقترح إىل األطراف يف اال    
  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٢، وأرسلته إىل الوديع للعلم يف  بستة أشهراألطراف
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ول األعمـال  إدراج هذا البند يف جد   عشرة،   ثامنةطراف، يف دورته ال    مؤمتر األ  وقرر  -٤٤
 من مشروع النظـام الـداخلي       ١٦و) ج(١٠ عشرة، عمالً باملادتني     تاسعةاملؤقت لدورته ال  

  .)٩(املعمول به
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا املقترح واختاذ أي إجـراء يـراه              : اإلجراء  -٤٥

  .مناسباً
FCCC/CP/2011/5         مـن  ) و(٢مقترح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقرة

  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية٤املادة 

   من االتفاقية١٨ و٧تعديل املادتني لبابوا غينيا اجلديدة واملكسيك مقدم من مقترح   )ب(  
ـ          : معلومات أساسية   -٤٦ الة أحالت بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك إىل األمانـة، يف رس

وأرسـلت  .  من االتفاقية  ١٨ و ٧ املادتني   تعديلل، نص مقترح    ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦مؤرخة  
األمانة املقترح إىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها قبل انعقاد الدورة الـسابعة عـشرة               

  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٢، وأرسلته إىل الوديع للعلم يف  بستة أشهرملؤمتر األطراف
الرئيسة، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـراف، إىل تلقـي مقتـرح             وأشارت    -٤٧
وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة، إدراج هذا البند يف جدول األعمال              .)١٠(منقح

 من مشروع النظـام الـداخلي       ١٦و) ج(١٠املؤقت لدورته التاسعة عشرة، عمالً باملادتني       
  .)١١(املعمول به

هذا املقترح واختاذ أي إجـراء يـراه         إىل النظر يف     مؤمتر األطراف دعى  سُي: اإلجراء  -٤٨
  .مناسباً

FCCC/CP/2011/4/Rev.1  مقترح منقح مقدم من بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية١٨ و٧املادتني 

  تقرير جلنة التكيف  -٧  
 جلنـة   إىل،  ١٧-م أ /٢طراف، مبوجب مقـرره      مؤمتر األ  طلب: معلومات أساسية   -٤٩
  .أن تقدم إليه تقارير سنوية عن طريق اهليئتني الفرعيتنيتكيف ال

ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للـدورة              -٥٠
) FCCC/SBSTA/2013/4(التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة     

__________ 

)٩( FCCC/CP/2012/8 ٩٠، الفقرة. 
)١٠( FCCC/CP/2011/4/Rev.1. 
)١١( FCCC/CP/2012/8 ٩٤، الفقرة. 
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جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسـعة والـثالثني للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ               و
)FCCC/SBI/2013/11.(  

سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئتني الفـرعيتني            : اإلجراء  -٥١
  .، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتماللنظر فيه

FCCC/SB/2013/2 تقرير جلنة التكيف  

  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٨  

شبكة تكنولوجيـا   والتقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز           )أ(  
  املناخ
، إىل مركز تكنولوجيا املناخ أن      ١٨-م أ /١٤طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٥٢

 اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بشأن وضع إجراءات إلعداد تقرير سـنوي            يتشاور مع 
  .مشترك وتقدميه إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني

لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقت         : معلومات أساسية   -٥٣
للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة      وشروحه للدورة التاسعة والثالثني للهيئـة الفرعيـة         

)FCCC/SBSTA/2013/4 (        وجدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني للهيئة
  ).FCCC/SBI/2013/11(الفرعية للتنفيذ 

سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئتني الفـرعيتني            : اإلجراء  -٥٤
  .أي مشاريع مقررات أو استنتاجات توصي هبا اهليئتان الفرعيتان، وإىل حبث اعتماد للنظر فيه

FCCC/SB/2013/1         التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا
  ٢٠١٣ لعام ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

  تقرير عن طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وجملسهما االستشاري  )ب(  
، إىل مركـز    ١٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : لومات أساسية مع  -٥٥

وشبكة تكنولوجيا املناخ أن يضطلعا، مبجرد بدء تشغيلهما، بوضع طرائقهما وإجراءاهتمـا،            
وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني، بغية اختاذ قرار بـشأن هـذه                

  .رةاملسألة يف دورته التاسعة عش
ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للـدورة              -٥٦

) FCCC/SBSTA/2013/4(التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة     
وجدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسـعة والـثالثني للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ               

)FCCC/SBI/2013/11.(  
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تني  الفـرعي  تنيحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٥٧
  .توصي هبا اهليئتان الفرعيتانرات أو استنتاجات قرممشاريع ، وإىل حبث اعتماد أي للنظر فيه

FCCC/SB/2013/INF.7 Report on modalities and procedures of the Climate Technology 

Centre and Network and its Advisory Board 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -٩  
بـضرورة  ،  ١٦-م أ /١سلّم مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره       : معلومات أساسية   -٥٨

ارتفـاع  إبقـاء معـدالت     أجل  ختفيضاً كبرياً من    لغازات الدفيئة   ختفيض االنبعاثات العاملية    
، الثورة الـصناعية  وق مستوياهتا قبل    درجة مئوية ف   ٢املتوسط العاملي لدرجات احلرارة دون      

مؤمتر سلّم و. قرر أن على األطراف اختاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا اهلدف الطويل األجل    و
فيما يتـصل   ، مبا يف ذلك     ز اهلدف العاملي طويل األجل     بضرورة النظر يف تعزي    األطراف أيضاً 

وقرر مؤمتر األطراف   . )١٢( درجة مئوية  ١,٥ املتوسط العاملي لدرجات احلرارة بنسبة    بارتفاع  
إجراء استعراض دوري ملدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل املشار إليه أعاله، والتقدم             

  .)١٣( االتفاقيةتنفيذ االلتزامات مبوجبمدى النظر يف يشمل مبا العام احملرز حنو حتقيقه، 
ستعراض مبـساعدة    ُيجرى اال  أن،  ١٧-م أ /٢مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     قرر  و  -٥٩
من  ١٦١، وأن ُيدعم العمل بنظر اخلرباء يف املدخالت املشار إليها يف الفقرة         تني الفرعي تنياهليئ

،  ونتائجهما  اعتباراهتما  عن إىل اهليئتني الفرعيتني أن تبلغا    مؤمتر األطراف   طلب  و. ذلك القرار 
  .)١٤(حسب االقتضاءتوجيهات إضافية، االعتبارات ويقدم وقرر أن يعاجل تلك 

، إجراء حوار منظم مـع اخلـرباء     ١٨-م أ /١وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٦٠
ر املنظم مع اخلـرباء     ابتوجيه من اهليئتني الفرعيتني، وقرر أن يقدم امليسران املتشاركان للحو         

ر األطراف، تقريراً عن العمل املنجز يف إطار احلوار إىل الدورتني التاسعة عشرة والعشرين ملؤمت        
  .)١٥(عن طريق اهليئتني الفرعيتني

تني  الفـرعي  تنيحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٦١
  .، وإىل تقدمي توجيهات إضافية، حسب االقتضاء، استناداً إىل توصياهتماللنظر فيه

FCCC/SB/2013/INF.12 Report of the structured expert dialogue of the 2013–2015 

review for 2013. Note by the co-facilitators of the structured 

expert dialogue 

__________ 

 .٤، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٢(
 .٧٩، الفقرة ١٨-م أ/١، واملقرر ١٣٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٣(
 .١٦٦ و١٦٢، الفقرتان ١٧-م أ/٢املقرر  )١٤(
 ).ج(٨٧ و٨٦، الفقرتان ١٨-م أ/١املقرر  )١٥(
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 مـن   ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني       -١٠  
  ةاالتفاقي

إجراء استعراض   من االتفاقية على     ٤من املادة   ) د(٢ تنص الفقرة    :معلومات أساسية   -٦٢
 كانون  ٣١ يف موعد ال يتجاوز      ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢ثاٍن ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني      

 أبلغ الرئيس األطـراف بتعـذّر       ،ويف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف    . ١٩٩٨ديسمرب  /األول
 جدول  وأثناء النظر يف  . التوصل إىل اتفاق على أية استنتاجات أو مقررات بشأن هذه املسألة          
 والصني تعديل بند    ٧٧     األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، اقترحت جمموعة ال        

استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكـام الفقـرتني        : "جدول األعمال هذا حبيث يصبح كاآليت     
ومل ُيتوصل إىل اتفاق بشأن هذا االقتراح،       ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢الفرعيتني  

أُدرج هـذا البنـد يف جـدول         و .قر املؤمتر جدول أعمال الدورة، وأبقى هذا البند معلقاً        فأ
مشفوعاً حباشية ُتبني   لدورات مؤمتر األطراف من السادسة إىل الثانية عشرة،         األعمال املؤقت   

وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة،       .  والصني ٧٧     التعديل الذي اقترحته جمموعة ال    
دعوة األمني التنفيذي إىل دراسة هذا الوضع يف ضوء ما حيدث            على مقترح من الرئيس،      بناًء

من تطورات خالل تلك الدورة وتقدمي مقترحات تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا               
واستناداً إىل توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ، وبناًء على مقترح من الرئيس، . الثامنة والعشرين 

َتقرر يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف تأجيل النظر يف هذا البند إىل دورته الـسادسة                
وأرجأ مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عـشرة        ). ١٠، الفقرة   FCCC/CP/2008/7(عشرة  

 مـن مـشروع النظـام      ١٣النظر يف هذا البند، بناًء على اقتراح من الرئيس، وعمالً باملادة            
اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته الـسابعة       و. عمول به، إىل دورته السابعة عشرة     الداخلي امل 

وبعدئذ، أُبقي هذا البند معلقـاً يف الـدورة          . هذا البند معلقاً   عشرة، جدول أعماله مع إبقاء    
،  عشرة ملؤمتر األطراف   تاسعةالدورة ال يف  الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، واتُّفق على النظر فيه         

  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦مادة وفقاً لل
  .هذا البند واختاذ أي إجراء يراه مناسباً إىل النظر يف مؤمتر األطرافسُيدعى : اإلجراء  -٦٣

  املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١  

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل  )أ(  
، ١٨-م أ /٤ و ١٨-م أ /١قرريه  قرر مؤمتر األطراف، مبوجب م    : معلومات أساسية   -٦٤

، بغية  ٢٠١٣أن ميدد برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل بسنة واحدة إىل هناية عام              
إرشاد البلدان املتقدمة األطراف يف جهودها الرامية إىل حتديد سبل زيادة تعبئة التمويل املتعلق              

، من مصادر عامة وخاصـة      ٢٠٢٠ بليون دوالر سنوياً حبلول عام       ١٠٠باملناخ حبيث يبلغ    
شفافية التنفيذ، وإرشاد األطراف يف تعزيز بيئاهتا التمكينية وأطرهـا          يتسم ب  سياق   وبديلة يف 
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. السياساتية من أجل تيسري تعبئة التمويل املتعلق باملناخ وتوزيعه بفعالية يف البلـدان الناميـة              
ربنامج العمل اللـذين  املتشاركني ل رئيسنيالوعيَّن رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف        

طُلب إليهما أن يقدما إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة تقريراً عن نتائج برنـامج                
  .)١٦(العمل
ولدى تنفيذ برنامج العمل، أجرى الرئيسان املتشاركان جمموعة من املشاورات مـع     -٦٥

ونـشاطاً السـتخالص    األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة، ونظما اجتماعني للخرباء         
  .)١٧(، واستخدما أدوات شبكية الستقاء اآلراء بشأن التمويل الطويل األجلاحملصلة
ربنـامج  املتشاركني ل  رئيسنيالألطراف إىل النظر يف تقرير      سُيدعى مؤمتر ا  : اإلجراء  -٦٦

  .العمل
FCCC/CP/2013/7     برنامج العمل املمّدد املتعلق بالتمويـل      تقرير عن نتائج

  مذكرة مقدمة من الرئيسني املتشاركني. الطويل األجل

   املعنية بالتمويلتقرير اللجنة الدائمة  )ب(  
، أن تقدم إليـه     ١٧-م أ /٢راف، مبوجب مقرره    قرر مؤمتر األط  : معلومات أساسية   -٦٧

بشأن مجيع  ، تقارير وتوصيات    هيف كل دورة عادية من دورات     اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل،     
  .جوانب عملها، لينظر فيها

املعنية اللجنة الدائمة   برنامج عمل   ،  ١٨-م أ /٥وأيد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٦٨
  :قوم مبا يليبالتمويل، وطلب إليها أن ت

  ؛ يف تقريرها إىل مؤمتر األطرافاهامعلومات عن منتدتقدمي   )أ(  
يف طرق تعزيز منهجيات اإلبالغ عن التمويل املتعلق باملناخ، عنـد           النظر    )ب(  

  ؛إعداد التقييم األول لفترة السنتني والعرض العام للتدفقات املالية
رات األخرى الصادرة عن مـؤمتر      النظر يف اإلرشادات املقدمة إليها يف املقر        )ج(  

  :األطراف، مثل اإلرشادات التالية
ما اضطلعت به هيئات وكيانات أخرى من أعمال ذات صـلة يف            مراعاة   '١'

جمال قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه، وتعقب مسار التمويل املتعلق           
باملناخ، عند إعداد التقييم األول لفترة السنتني والعرض العـام لتـدفقات            

  ؛)١٨(التمويل املتعلق باملناخ

__________ 

 .٤، الفقرة ١٨-م أ/٤املقرر  )١٦(
 .<http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/6814.php>انظر  ) ١٧(
 .٧١، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١٨(
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من خالل تـوفري    املتعلق بالتمويل الطويل األجل     تنفيذ برنامج العمل    دعم   '٢'
  .)١٩(مشورة اخلرباء

سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويـل            : اإلجراء  -٦٩
  .واختاذ أي إجراء يراه مناسباً

FCCC/CP/2013/8  الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطرافتقرير اللجنة 

تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات املوجهـة إىل               )ج(  
  الصندوق األخضر للمناخ

، على صـك إدارة     ١٧-م أ /٣وافق مؤمتر األطراف، يف مقرره      : معلومات أساسية   -٧٠
صندوق األخضر تقريراً سنوياً عن أنـشطته إىل        وسيقدم جملس ال  . الصندوق األخضر للمناخ  

  .مؤمتر األطراف
، أن يقدم يف دورته التاسعة عشرة       ١٨-م أ /٦وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٧١

وطلب مؤمتر األطراف إىل جملس الصندوق األخضر       . إرشادات أولية إىل الصندوق األخضر    
 التاسعة عشرة، معلومات عن تنفيذ املقـرر        يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته      أن يقدم،   

وطلب مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب املقرر نفسه، إىل اجمللس اإلسراع بتنفيـذ            . ١٧-م أ /٣
  .، هبدف متكني الصندوق األخضر من بدء عمله يف أقرب وقت ممكن٢٠١٣خطة عمله لعام 

 سـنوياً، يف أجـل      أن تقدم إىل األمانـة    وباإلضافة إىل ذلك، ُدعيت األطراف إىل         -٧٢
بشأن العناصر  ألطراف، آراءها وتوصياهتا     أسابيع قبل عقد الدورة الالحقة ملؤمتر ا       ١٠ أقصاه

  .م إىل كيانات تشغيل اآللية املالية لالتفاقيةقدَّاليت يتعني مراعاهتا يف وضع اإلرشادات اليت ُت
ألخضر، والنظـر   سُيدعى مؤمتر األطراف إىل حبث تقرير جملس الصندوق ا        : اإلجراء  -٧٣

  .يف تقدمي إرشادات أولية إىل الصندوق األخضر، واختاذ أي إجراء يراه مناسباً
FCCC/CP/2013/6       مـذكرة  . تقرير الصندوق األخضر للمناخ إىل مؤمتر األطراف

  مقدمة من األمانة
FCCC/CP/2013/8 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف  
FCCC/CP/2013/MISC.3 Views and recommendations from Parties on elements to be 

taken into account in developing guidance to the Green Climate 

Fund. Submissions from Parties 

__________ 

 .٦، الفقرة ١٨-م أ/٤املقرر  )١٩(
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  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  )د(  
، تعيني الصندوق   ١٧-م أ /٣مبوجب مقرره   قرر مؤمتر األطراف،    : معلومات أساسية   -٧٤

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

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

 مـن   ٣نة يف الفقرة    بأن األحكام املبيّ  ،  ١٨-م أ /٧مؤمتر األطراف، يف مقرره     سلّم  و  -٧٥
 الوارد يف مرفق    ألخضر وصك إدارة الصندوق ا    ،١٧-م أ /٣ واملقرر    من االتفاقية،  ١١املادة  

  .ني مؤمتر األطراف والصندوقبالقائمة ذلك املقرر، تشكل أساس الترتيبات 
املعنيـة  إىل اللجنـة الدائمـة      ،  ١٨-م أ /٧مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     طلب  و  -٧٦

 وفقـاً   ر األطراف والصندوق   أن يضعا ترتيبات بني مؤمت     وجملس الصندوق األخضر  بالتمويل  
 ليوافق عليها اجمللـس مث       من االتفاقية،  ١١ من املادة    ٣وق وعمالً بالفقرة    لصك إدارة الصند  

  .يوافق عليها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف الترتيبات املقترحة الواردة يف التقريرين           : اإلجراء  -٧٧

  .املذكورين أدناه واملوافقة عليها
FCCC/CP/2013/6 مذكرة مقدمة من   . رير الصندوق األخضر للمناخ إىل مؤمتر األطراف      تق

 األمانة

FCCC/CP/2013/8 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف 

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئـة                )ه(  
  العاملية
تنص مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفـق البيئـة           : اسيةمعلومات أس   -٧٨

، على أن يقدم املرفق إىل مؤمتر األطراف تقـارير   ٢-م أ /١٢د يف مرفق املقرر     العاملية، اليت ترِ  
وطلب مؤمتر  . سنوية وغريها من الوثائق العامة الرمسية بشأن تنفيذه إرشادات مؤمتر األطراف          

، إىل مرفق البيئة العاملية أن يواصل موافاته يف تقـاريره           ١٤-م أ /٤األطراف، مبوجب مقرره    
  .السنوية مبعلومات تستجيب إلرشادات مؤمتر األطراف

إتاحـة  ، إىل مرفق البيئة العاملية      ١٨-م أ /٩وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٧٩
 لفتـرة   يرها احملّدثة  إعداد تقار  من أجل لالتفاقية  الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول        

يف كيفية تيسري أنشطة إعداد عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان النامية            والنظر  السنتني،  
ودعا مؤمتر األطراف أيضاً مرفق     . األقل منواً األطراف  األطراف املهتمة اليت ليست من البلدان       

 معلومات عن   امنة والثالثني، ورهتا الث  يف د  ،أن يقّدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ     البيئة العاملية إىل    
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حالة املوارد املتاحة للربجمة يف الفترة اخلامسة لتجديد موارده، وعن أية تدابري طارئة حمتملـة               
  .تتعلق بتخصيص موارد لتنفيذ مشاريع متعلقة بتغري املناخ

أن يـل  وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمو     -٨٠
، مشاريع إرشادات ملرفـق البيئـة       ٢٠١٣، يف كل دورة من دوراته، بدءاً من عام          يهتقدم إل 

العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، استناداً إىل التقرير السنوي الذي يقدمـه              
  .املرفق إىل مؤمتر األطراف واآلراء اليت تقدمها األطراف

النظر يف الوثائق املـذكورة أدنـاه وتقـدمي          مؤمتر األطراف إىل     سُيدعى: اإلجراء  -٨١
  .إرشادات حسب االقتضاء
FCCC/CP/2013/3 

Add.1و 
مذكرة مقدمة  . تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف       

  من األمانة
FCCC/CP/2013/8 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف 

FCCC/SBI/2013/INF.9 Information on the status of the resources available for 

programming the fifth replenishment period of the Global 

Environment Facility. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/MISC.4 Views and recommendations from Parties on elements to be taken 

into account in developing guidance to the Global Environment 

Facility. Submissions from Parties 

  االستعراض اخلامس لآللية املالية  )و(  
إىل اهليئـة   ،  ١٦-م أ /٢مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره      طلب  : معلومات أساسية   -٨٢

 وفقـاً   ،اليةاالستعراض اخلامس لآللية امل   الثني  يف دورهتا السابعة والث   الفرعية للتنفيذ أن تبدأ     
، أو حـسب   ١٣-م أ /٦ و ٤-م أ /٣ ينللمعايري الواردة يف املبادئ التوجيهية املرفقة بـاملقرر       

على هذه املبادئ التوجيهية الحقاً، وأن تقدم تقريراً عـن نتـائج           ُتدخل  التعديالت اليت قد    
  . عشرةاالستعراض إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

 املعنيـة   إىل اللجنـة الدائمـة    ،  ١٨-م أ /٨مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     طلب  و  -٨٣
أن متضي يف تعديل املبادئ التوجيهية الستعراض اآللية املالية، وتقّدم مشروع مبادئ            بالتمويل  

 ويعتمدها يف دورته التاسعة عـشرة، هبـدف         فتوجيهية حمدَّثة لكي ينظر فيها مؤمتر األطرا      
. كي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين        ، االستعراض اخلامس لآللية املالية    استكمال

وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، إىل األمانة موافاته سنوياً              
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مبعلومات عن تشغيل سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، من أجل إثـراء املناقـشات              
   )٢٠(ة العامليةاملتعلقة باآللي

وسُيدعى . النظر يف الوثيقتني املذكورتني أدناه    سُيدعى مؤمتر األطراف إىل     : اإلجراء  -٨٤
  . الستعراض اآللية العامليةدَّثةاحملتوجيهية البادئ املمشروع أيضاً إىل حبث واعتماد 

FCCC/CP/2013/8 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف 

FCCC/CP/2013/INF.2 First annual report to the Conference of the Parties on the 

operation of the registry of nationally appropriate mitigation 

actions. Note by the secretariat 

فيـذ  تقرير عن برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج من أجل التقدم يف التن                )ز(  
  ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 

، ١٨-م أ /١ من مقرره    ٢٥مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة     قرر  : معلومات أساسية   -٨٥
، مبا يشمل تنظـيم     ٢٠١٣االضطالع بربنامج عمل بشأن التمويل القائم على النتائج يف عام           

املتعلقـة  من أجل التقدم يف التنفيذ الكامل لألنشطة        ورات،  الدفترة انعقاد   حلقيت عمل أثناء    
خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، واحملافظة على خمـزون الكربـون يف              
الغابات، واإلدارة املستدامة للغابات، وتعزيز خمـزون الكربـون يف الغابـات يف البلـدان               

العمل هو املسامهة يف اجلهود اجلارية مـن        أن هدف برنامج    مؤمتر األطراف   قرر  و. )٢١(النامية
 مـن   ٦٧ و ٦٦األنشطة، مع مراعاة الفقرتني     هذه  أجل زيادة وحتسني فعالية التمويل لصاحل       

  .)٢٢(١٧-م أ/٢املقرر 
ولدى تنفيذ برنامج العمل، أجرى الرئيسان املتشاركان، اللذان عّينهما رئيس الدورة        -٨٦

 من املشاورات مع األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة        الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، جمموعة    
مؤمتر األطـراف   طلب  و. املطلوبتني من مؤمتر األطراف    )٢٤(، ونظما حلقيت العمل   )٢٣(مراقب

__________ 

 اليت تتضمن تقريراً    FCCC/CP/2013/INF.2وقد أعدت األمانة الوثيقة     ). ب(٥٢، الفقرة   ١٧-م أ /٢املقرر   )٢٠(
لوثيقـة  وُتدعى األطراف إىل النظر يف ا   . ٢٠١٣عن تشغيل سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف عام          

 . من جدول األعمال، حسب االقتضاء١١يف إطار البند 
 .٧٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢١(
 .٢٩ و٢٨، الفقرتان ١٨-م أ/١املقرر  )٢٢(
 _http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/message_to_parties>انظر   )٢٣(

from_the_co_chairs_of_the_redd_plus_finance.pdf>. 
 بالتزامن مع الدورة الثامنة والثالثني لكـل مـن          ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٠ُنظمت حلقة العمل األوىل يف       )٢٤(

 يف بـون،    ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢٢ و ٢١ومن املقرر أن ُتنظَّم حلقة العمل الثانية يف         . اهليئتني الفرعيتني 
 .ه مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرةبأملانيا، لتمكني الرئيسني املتشاركني من إعداد تقرير كي ينظر في
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ا، بدعم من األمانة، تقريراً عن حلقيت العمل لينظر فيـه  عّدأيضاً إىل الرئيسني املتشاركني أن يُ     
  .)٢٥(ألطراف خالل دورته التاسعة عشرةمؤمتر ا
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير الرئيسني املتشاركني، هبـدف           : اإلجراء  -٨٧

  .التوصية مبشروع مقرر ُيعتمد يف دورته التاسعة عشرة
FCCC/CP/2013/5       املتعلـق  تقرير عن حلقيت العمل املنظمتني يف إطار برنامج العمـل

تنفيـذ الكامـل    بالتمويل القائم على النتائج من أجل التقدم يف ال        
مذكرة . ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠لألنشطة املشار إليها يف الفقرة      
  مقدمة من الرئيسني املتشاركني

  البالغات الوطنية  -١٢  

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )أ(  
رة التاسعة والثالثني   انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدو     : معلومات أساسية   -٨٨

وجدول األعمـال   ) FCCC/SBSTA/2013/4(للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      
  ).FCCC/SBI/2013/11(املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

تني لفـرعي  ا تنيحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٨٩
  .توصي هبا اهليئتان الفرعيتانرات أو استنتاجات قرممشاريع أي  ، وإىل حبث اعتمادللنظر فيه

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )ب(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٩٠
  ).FCCC/SBI/2013/11(ة الفرعية للتنفيذ للهيئ
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٩١

  .توصي هبا اهليئة الفرعيةرات أو استنتاجات قرممشاريع ، وإىل حبث اعتماد أي للنظر فيه

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٣  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : اسيةمعلومات أس   -٩٢

  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 للنظر  ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند إىل اهليئ    سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٩٣
  .يئة الفرعيةتوصي هبا اهلرات أو استنتاجات قرممشاريع ، وإىل حبث اعتماد أي فيه

__________ 

 .٣٢، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢٥(
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   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -١٤  

  )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   )أ(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٩٤

وجدول األعمال  ) FCCC/SBSTA/2013/4 ()٢٦(كنولوجيةللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والت    
  ).FCCC/SBI/2013/11 ()٢٧(املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

 تني الفـرعي  تنيحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٩٥
  .للنظر فيه

  لدان منواًاملسائل املتعلقة بأقل الب  )ب(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٩٦

  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٩٧

  .ناسباً استناداً إىل توصياهتا، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مللنظر فيه

  القضايا اجلنسانية وتغري املناخ  -١٥  
، على تعزيـز    ١٨-م أ /٢٣اتفق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   -٩٨

التوازن بني اجلنسني وحتسني مشاركة املرأة يف مفاوضات االتفاقيـة اإلطاريـة ويف متثيـل               
  .تفاقية أو بروتوكول كيوتواألطراف يف اهليئات املنشأة عمالً باال

وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، إىل األمانة أن تنظم، بـالتزامن مـع                -٩٩
الدورة بشأن إقامة توازن بني اجلنسني يف       فترة انعقاد   دورته التاسعة عشرة، حلقة عمل أثناء       

الرامية نشطة بناء القدرات    مسار االتفاقية، والسياسة املناخية املراعية لالعتبارات اجلنسانية، وأ       
  .تعزيز مشاركة املرأة بصورة أكرب يف مسار االتفاقيةإىل 
وكي يتسىن تعقب التقدم احملرز يف بلوغ هدف إقامة توازن بني اجلنسني للنـهوض                -١٠٠

م بسياسة مناخية مراعية لالعتبارات اجلنسانية، طلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمانة أن تقدّ            
وينبغي أن  . لهيئات املنشأة مبقتضى االتفاقية وبروتوكول كيوتو     لالتركيبة اجلنسانية   تقريراً عن   

__________ 

 مـن  ٣ يف إطار البنـد   للنظر فيهة للمشورة العلمية والتكنولوجية الفرعيةحال هذا البند الفرعي إىل اهليئ    سي )٢٦(
ملناخ والقابلية  نريويب املتعلق بتأثريات تغري ا    برنامج عمل   "جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والثالثني،       

 ".االستجابةأثر تنفيذ تدابري " من جدول األعمال، ٩، ويف إطار البند "للتأثر به والتكيف معه
 من جدول األعمال املؤقـت      ١٥ يف إطار البند      للنظر فيه  ة للتنفيذ  الفرعي ةحال هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سي )٢٧(

 ".بةاالستجاأثر تنفيذ تدابري "لدورهتا التاسعة والثالثني، 
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يتضمن التقرير الذي ُيقدم سنوياً إىل مؤمتر األطراف للنظر فيه معلومات عن متثيـل املـرأة                
يف الدورات املعقودة يف    املشاركة  لوفود  التركيبة اجلنسانية ل  عن  وحسب اجملموعات اإلقليمية،    

  .التفاقية وبروتوكول كيوتوإطار ا
 للنظر  ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند إىل اهليئ    سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -١٠١
  .، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل التوصيات املقدمة من اهليئة الفرعيةفيه

FCCC/CP/2013/4  من األمانةمذكرة مقدمة. التركيبة اجلنسانيةتقرير عن   
FCCC/CP/2013/MISC.2 Options and ways to advance the gender balance goal. 

Submissions from Parties and observer organizations 

  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -١٦  
مسائل أخرى تتعلق باالتفاقية ميكن، يف إطار هذا البند، تناول أية : معلومات أساسية   -١٠٢

ـ             تنتاجات حتيلها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك مشاريع املقـررات واالس
  .ة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتنيتاسعالدورة الاملنبثقة عن 

مـشاريع مقـررات أو     أي  اعتمـاد   النظر يف   سُيدعى مؤمتر األطراف إىل     : اإلجراء  -١٠٣
عة والثالثني لكـل    ساتيف الدورة ال   تان الفرعي تاناهليئ توصي هبا    تاجات متعلقة باالتفاقية  ستنا

  .منهما

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧  

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -١٠٤

  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -١٠٥

  .، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتاللنظر فيه
FCCC/SBI/2013/14        ٣٠ حـىت    ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة الـسنتني 

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. ٢٠١٣يونيه /حزيران

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -١٠٦

  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
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 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     ر األطراف إىل إ   سُيدعى مؤمت : اإلجراء  -١٠٧
  .٢٠١٥-٢٠١٤، وإىل اعتماد املقرر املتعلق بامليزانية الربناجمية لفترة السنتني للنظر فيه

FCCC/SBI/2013/6 و  Corr.1    ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني .
  فيذيةمذكرة مقدمة من األمينة التن

FCCC/SBI/2013/6/Add.1 Proposed programme budget for the biennium 2014–2015. 

Note by the Executive Secretary. Addendum. Work 

programme for the secretariat for the biennium 2014–2015 

FCCC/SBI/2013/6/Add.2 Proposed programme budget for the biennium 2014–2015. 

Note by the Executive Secretary. Addendum. Activities to 

be funded from supplementary sources 

FCCC/SBI/2013/6/Add.3 Proposed programme budget for the biennium 2014–2015. 

Note by the Executive Secretary. Addendum. Trust Fund 

for the International Transaction Log 

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  )ج(  
، )٢٨(اجتماع األطراف، يف دورتـه الثامنـة      /دعا مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -١٠٨

لألفـراد  ُتخـّول   مؤمتر األطراف إىل النظر يف مدى وجود حاجة إىل امتيازات وحصانات            
اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية، مع مراعاة العمل الذي اضطلعت به اهليئة الفرعية العاملني يف 

  .)٢٩(للتنفيذ بشأن هذه املسألة
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذه املسألة واختاذ مـا يلـزم مـن               : اإلجراء  -١٠٩

  .إجراءات

  عملية االتفاقية اإلطاريةسياق اختاذ القرارات يف   )د(  
ورد من االحتاد الروسي وبيالروس مقترح بإدراج هـذا البنـد           : ومات أساسية معل  -١١٠

وسيقدم االحتـاد   . الفرعي يف جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف         
ــاملقترح ســُتعرض يف الوثيقــة   ــيالروس معلومــات أساســية تتعلــق ب الروســي وب

FCCC/CP/2013/INF.3
)٣٠(.  

مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند الفرعي واختاذ أي إجراء يراه          سُيدعى  : اإلجراء  -١١١
  .مناسباً

__________ 

)٢٨( FCCC/KP/CMP/2012/13 ١٠٩-١٠١، الفقرات. 
)٢٩( FCCC/SBI/2012/15 ٢٦١-٢٥٩، الفقرات. 
 .ستصدر لدى تلقي املعلومات األساسية املتعلقة باملقترح )٣٠(
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FCCC/CP/2013/INF.3 Proposal from Belarus and the Russian Federation for inclusion 

of additional agenda items on the provisional agenda for the 

nineteenth session of the Conference of the Parties. Note by the 

secretariat 

  اجلزء الرفيع املستوى  -١٨  
. نـوفمرب /تشرين الثـاين   ١٩سُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،           -١١٢

اجتماع /وسُتلقى البيانات الوطنية يف جلسات مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف          
. نوفمرب/تشرين الثاين  ٢١ و ٢٠ستوى يومي األربعاء واخلميس     األطراف أثناء اجلزء الرفيع امل    

  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢وسيستمر اجلزء الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة، 
بني مؤمتر األطراف   وفقاً للممارسة املعتادة، ينبغي أن ُتتَّخذ يف اجللسات املشتركة          و  -١١٣

الالزمة ليديل الوزراء   ترتيبات   ال يع املستوى اجتماع األطراف أثناء اجلزء الرف    /ومؤمتر األطراف 
شجع بقـوة   ُي و . ال تتجاوز مدة ثالث دقائق     )٣١(ببيانات وطنية موجزة  رؤساء الوفود   سائر  و

سُتنـشر  و. اء اجملموعة اآلخرون   اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال يتكلم أعض        على
اإلطارية الشبكي، ولن ُتعمَّم يف نسخة      على موقع االتفاقية    النصوص الكاملة للبيانات الرمسية     

وُيرجى من األطراف اليت سُتديل ببيانات أثناء اجلزء الرفيع املستوى أن ترسل نـسخة   . ورقية
نشر البيانـات   لكي يتسىن   ،  <external-relations@unfccc.int>: من البيان إىل العنوان التايل    

  .على موقع االتفاقية اإلطارية الشبكي
 إىل يـوم    سـبتمرب، / أيلـول  ١٦من يوم األربعاء،    ابتداًء  ح قائمة املتكلمني    فتتسُتو  -١١٤

اإلشعار بعقد  ضمن   -رسل إىل األطراف    وسُت. )٣٢(٢٠١٣ برأكتو/ول تشرين األ  ٢٥ اجلمعة،
  .استمارة التسجيلواملعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني  -الدورات 

رة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف     ، سيجري رئيس الدو   ١٨-م أ /١واستجابة للمقرر     -١١٥
التقدم احملرز  حواراً وزارياً رفيع املستوى أثناء الدورة بشأن التمويل املتعلق باملناخ، للنظر يف             

اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة األطـراف لزيـادة    ويف جمال تعبئة التمويل الطويل األجل،       
  وسيسترشد احلوار الوزاري الرفيع املـستوى      .٢٠١٢تعبئة التمويل املتعلق باملناخ بعد عام       

بإسهامات األطراف واهليئات التقنية والعمليات الناشئة عن االتفاقية، فضالً عن نتائج برنامج            
ودعا مؤمتر األطراف البلدان املتقدمة األطراف      . العمل املمّدد املتعلق بالتمويل الطويل األجل     

جها الرامية إىل حشد مزيد من التمويـل املتعلـق          إىل تقدمي معلومات عن استراتيجياهتا وُنه     
__________ 

 .قد يديل أيضاً ممثلون آخرون رفيعو املستوى ببيانات )٣١(
مانـة باهلـاتف   ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب العالقات اخلارجيـة لـدى األ       )٣٢(

أو الربيــد اإللكتــروين  ) 49+ 228 815 1999(، أو الفــاكس )815 1306 أو 49+ 228 815 1611(
>int.unfcccc@sessions<. 
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 ٢٠٢٠ بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف السنة حبلول عـام        ١٠٠باملناخ ليبلغ   
وُتنشر املعلومات املقدمة علـى موقـع       . يف سياق إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ      

  .)٣٣(االتفاقية اإلطارية الشبكي

  مات املشاركة بصفة مراقببيانات املنظ  -١٩  
سُيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمات             -١١٦

اجتماع األطراف ُتعقد أثناء اجلـزء      /يف جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       
ببيانـات مـوجزة    ينبغي اختاذ الترتيبات الالزمة ليديل أولئك املمثلـون         و. الرفيع املستوى 

  .تتجاوز دقيقتني ال

  مسائل أخرى  -٢٠  
  .عرض على مؤمتر األطراف أية مسائل أخرى ُتيف إطار هذا البندسُتتناول   -١١٧

  اختتام الدورة  -٢١  

   عشرةالتاسعةاعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته   )أ(  
مده مؤمتر األطـراف   مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعت   َعدُّسُي: معلومات أساسية   -١١٨

  .يف هناية الدورة
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتمـاد مـشروع التقريـر واإلذن للمقـرر      : اإلجراء  -١١٩

  .دة من األمانةعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعباستكمال التقرير ب

  إغالق الدورة  )ب(  
  .سيعلن الرئيس إغالق الدورة  -١٢٠

__________ 

 .<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/5916.php>انظر  )٣٣(
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Annex 

 [English only] 

 Documents before the Conference of the Parties at its nineteenth session 

 Documents prepared for the session 

FCCC/CP/2013/1 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/CP/2013/2 Admission of observers: organizations applying 
for admission as observers. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/3 and Add.1 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/4 Report on gender composition. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2013/5 Report on the workshops of the work programme 
on results-based finance to progress the full 
implementation of the activities referred to in 
decision 1/CP.16, paragraph 70. Note by the co-
chairs 

FCCC/CP/2013/6 Report of the Green Climate Fund to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/7 Report on the outcomes of the extended work 
programme on long-term finance. Note by the co-
chairs 

FCCC/CP/2013/8 Report of the Standing Committee on Finance to 
the Conference of the Parties  

FCCC/CP/2013/INF.1 Submissions on information from developed 
country Parties on the resources provided to fulfil 
the commitment referred to in decision 1/CP.16, 
paragraph 95. Note by the secretariat  

FCCC/CP/2013/INF.2 First annual report to the Conference of the Parties 
on the operation of the registry of nationally 
appropriate mitigation actions. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2013/INF.3 Proposal from Belarus and the Russian Federation 
for inclusion of additional agenda items on the 
provisional agenda for the nineteenth session of 
the Conference of the Parties. Note by the 
secretariat 
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FCCC/CP/2013/MISC.2 Options and ways to advance the gender balance 
goal. Submissions from Parties and observer 
organizations 

FCCC/CP/2013/MISC.3 Views and recommendations from Parties on 
elements to be taken into account in developing 
guidance to the Green Climate Fund. Submissions 
from Parties 

FCCC/CP/2013/MISC.4 Views and recommendations from Parties on 
elements to be taken into account in developing 
guidance to the Global Environment Facility. 
Submissions from Parties 

 Other documents before the session  

FCCC/CP/1996/2 Organizational matters: adoption of the rules of 
procedure. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/3  Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Japan for adoption at the fifteenth 
session of the Conference of the Parties. Note by 
the secretariat 

FCCC/CP/2009/4  Draft protocol to the Convention presented by the 
Government of Tuvalu under Article 17 of the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/5 Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Australia for adoption at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/6 Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Costa Rica to be adopted at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/7 Draft implementing agreement under the 
Convention prepared by the Government of the 
United States of America for adoption at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2010/3 Proposed protocol to the Convention submitted by 
Grenada for adoption at the sixteenth session of 
the Conference of the Parties. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2011/4/Rev.1 Revised proposal from Papua New Guinea and 
Mexico to amend Articles 7 and 18 of the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/5 Proposal from the Russian Federation to amend 
Article 4, paragraph 2 (f), of the Convention. Note 
by the secretariat 
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FCCC/CP/2012/8/Add.1 Report of the Conference of the Parties on its 
eighteenth session, held in Doha from 26 
November to 8 December 2012. Addendum. Part 
Two: Action taken by the Conference of the 
Parties at its eighteenth session 

FCCC/SB/2013/1 Joint annual report of the Technology Executive 
Committee and the Climate Technology Centre 
and Network for 2013 

FCCC/SB/2013/2 Report of the Adaptation Committee 

FCCC/SB/2013/INF.7 Report on modalities and procedures of the 
Climate Technology Centre and Network and its 
Advisory Board 

FCCC/SB/2013/INF.12 Report of the structured expert dialogue of the 
2013–2015 review. Note by the co-facilitators of 
the structured expert dialogue 

FCCC/SBSTA/2013/3 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-eighth session, 
held in Bonn from 3 to 14 June 2013 

FCCC/SBSTA/2013/4 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBI/2013/6 and Corr.1 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2013/6/Add.1 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary. 
Addendum. Work programme for the secretariat 
for the biennium 2014–2015 

FCCC/SBI/2013/6/Add.2 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary. 
Addendum. Activities to be funded from 
supplementary sources 

FCCC/SBI/2013/6/Add.3 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary. 
Addendum. Trust Fund for the International 
Transaction Log 

FCCC/SBI/2013/10 Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-eighth session, held in Bonn from 3 to 
14 June 2013 

FCCC/SBI/2013/11 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBI/2013/14 Budget performance for the biennium 2012–2013 
as at 30 June 2013. Note by the Executive 
Secretary 

FCCC/SBI/2013/INF.9 Information on the status of the resources available 
for programming the fifth replenishment period of 
the Global Environment Facility. Note by the 
secretariat 
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FCCC/ADP/2013/1 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/ADP/2012/3 Report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the 
second part of its first session, held in Doha from 
27 November to 7 December 2012 

FCCC/ADP/2013/2 Report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the first 
and second parts of its second session, held in 
Bonn from 29 April to 3 May 2013 and from 4 to 
13 June 2013 

        


