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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 
 من جدول األعمال) أ(٢١البند 

 اختتام الدورة
  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة عشرة

  ة عشرةلتاسعمشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته ا    
  )جورجيا (شفانغريادزهمارينا  السيدة :املقرر

    :اجلزء األول    
  املداوالت

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

      ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
      ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

      ...................عشرة ملؤمتر األطرافالتاسعة انتخاب رئيس الدورة   - ألف     
      ..............................................اعتماد النظام الداخلي  -  باء     
      ...............................................إقرار جدول األعمال  - جيم     
      ..................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - دال     
      ........................................قبول املنظمات بصفة مراقب  -  هاء     
      .............تني الفرعيتني اهليئدوريتأعمال يف ذلك   مبا،األعمالتنظيم   -  واو     
      ...............................مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  -زاي     
      ................................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -حاء     

      ..........................) من جدول األعمال٣البند (تقريرا اهليئتني الفرعيتني   - ثالثاً  
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      .....................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف     
      ..........................................اهليئة الفرعية للتنفيذتقرير   -  باء     

 من جدول ٤البند (مبنهاج ديربان للعمل املعزز تقرير الفريق العامل املخصص املعين   - رابعاً  
    .................................................................. )األعمال

 ٥البنـد   (  من االتفاقية  ١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة           - خامساً  
      ........................................................)من جدول األعمال

مبوجـب  دخال تعديالت على االتفاقية إلاألطراف املقدمة من  رحات  قتاملالنظر يف     - سادساً  
      ......................................)من جدول األعمال ٦البند ( ١٥املادة 

 مـن   ٤من املادة   ) و(٢تعديل الفقرة   لاالحتاد الروسي   مقدم من   مقترح    - ألف     
      ...........................................................االتفاقية

  مـن  ١٨ و ٧تعديل املادتني   لبابوا غينيا اجلديدة واملكسيك     مقدم  مقترح    -  باء     
      ...........................................................االتفاقية

      ..............................) من جدول األعمال٧البند (تقرير جلنة التكيف   - سابعاً  
      ..)من جدول األعمال ٨البند (تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا   - ثامناً  

 ومركز وشبكة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياالسنوي املشترك تقرير ال  - ألف     
    ...................................................تكنولوجيا املناخ

تقرير عن طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ وجملـسه             -  باء     
      .......................................................االستشاري

      .................) من جدول األعمال٩البند  (٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   - تاسعاً  
 مـن   ٤من املـادة    ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني         - عاشراً  

      ......................................)ل األعمالمن جدو ١٠البند (االتفاقية 
      .....................................................املسائل املتعلِّقة بالتمويل  - حادي عشر  

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

      ...............................خضر للمناخاملوجهة إىل الصندوق األ
      ..............الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  - دال     
 املوجهـة تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات            -  هاء     

      ..............................................إىل مرفق البيئة العاملية
      ....................................االستعراض اخلامس لآللية العاملية  -  واو     
العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج مـن أجـل          تقرير عن برنامج      - زاي     

 من املقـرر    ٧٠يف التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة          التقدُّم
  ........................................................١٦-م أ/١

      ..............................) من جدول األعمال١٢البند ( البالغات الوطنية  - ثاين عشر  
      .ل لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األو  - ألف     
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البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول       -  باء     
      ..........................................................لالتفاقية

      ..................) من جدول األعمال١٣البند (بناء القدرات مبوجب االتفاقية   - ثالث عشر  
      ....) من جدول األعمال١٤البند ( من االتفاقية ٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - رابع عشر  

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

      .....................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -  باء     
      ...................) من جدول األعمال١٥البند (القضايا اجلنسانية وتغيُّر املناخ   - خامس عشر  
 من جدول   ١٦البند  (رعيتان إىل مؤمتر األطراف     مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الف      - سادس عشر  

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

      .........................٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   -ألف     
      .......................٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -  باء     
  ات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقيةامتياز  -جيم     
  اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية  - دال     

      ...........................) من جدول األعمال١٨البند (اجلزء الرفيع املستوى   - ثامن عشر  
      .........) من جدول األعمال١٩البند ( بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - تاسع عشر  

      .................................) من جدول األعمال٢٠البند ( مسائل أخرى  - عشرون  
      .................................) من جدول األعمال٢١البند ( اختتام الدورة  -حادي وعشرون

      .................عشرةالتاسعة اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته   - ألف     
      .....................................................إغالق الدورة  -  باء     
      ...................................................................املرفقات     
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  )ألعمال من جدول ا١البند (

 من ٧ من املادة ٤ة عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة عمالً بالفقرة تاسعافتتح الدورة ال    -١
، ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١١اجملمع الرياضي الوطين بوارسو، بولندا، يف       االتفاقية، يف   

 وأدىل  .)١(عشرة ملؤمتر األطـراف   الثامنة  ، رئيس الدورة    )قطر (اهللا بن محد العطية    عبدالسيد  
  .السيد العطية ببيان افتتاحي

كريستيانا وتضمنت جلسة االفتتاح الرمسي بيانني لكل من األمينة التنفيذية، السيدة             -٢
تبعهما فـيلم عرضـته      والتز،   - هانا غرونكيفتش وعمدة بلدية وارسو، السيدة     فيغرييس،  

والدورة التاسـعة ملـؤمتر     حكومة بولندا مبناسبة افتتاح الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف          
اجتمـاع  /األطراف مؤمتر(األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          

واختتمت جلسة االفتتاح ببيان لرئيس اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،           ). األطراف
  .الدكتور راجندرا باتشاوري

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  )ول األعمال من جد٢البند (

  انتخاب رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
نـوفمرب، ذكّـر    / تشرين الثاين  ١١يف  ، املعقودة   )٢(ملؤمتر األطراف  يف اجللسة األوىل    -٣

ـ  ٢٢  من املادة  ١، بأن الفقرة    العطيةعشرة ملؤمتر األطراف، السيد     ثامنة  رئيس الدورة ال   ن  م
شغل منصب رئـيس مـؤمتر األطـراف        ُيمشروع النظام الداخلي املعمول به تنص على أن         

 ترشيحاً من جمموعة دول ىوأبلغ األطراف بأنه تلق.  اخلمسقليميةاإلموعات اجملبالتناوب بني  
بالتزكيـة وزيـر البيئـة      وبناًء على اقتراح الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف        . أوروبا الشرقية 

علـى   كوروليـك السيد  العطية  وهنأ السيد   . ه، رئيساً ل  مارسني كوروليك سيد  الالبولندي،  
. ؤمتر األطراف  مل عشرةتاسعة   ال ةدورال له بالنجاح يف توجيه أعمال       هانتخابه وأعرب عن متنيات   

  .وأدىل الرئيس املنتخب ببيان

__________ 

األطراف العامـل بوصـفه     ُعقدت الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف بالتزامن مع الدورة التاسعة ملؤمتر             )١(
. اجتماع األطراف يف تقرير منفصل /وترد مداوالت مؤمتر األطراف   . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    

وقد اسُتنسخت يف كال التقريرين مـداوالت اجللـسات املـشتركة بـني مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                   
 .لدورتنياجتماع األطراف، املعقودة خالل اجلزء الرفيع املستوى من ا/األطراف

 .جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة )٢(
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  اعتماد النظام الداخلي   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

ؤمتر األطراف كان   ملعشرة  ثامنة   ال ةدورالوىل، ذكّر الرئيس بأن رئيس      يف اجللسة األ    -٤
بـني  يف الفتـرة الفاصـلة      ري مشاورات   جيقد طرح اقتراحاً، حظي مبوافقة األطراف، بأن        

ونظراً إىل اسـتمرار    . يطرأ من تطورات    مبا بلغ مؤمتر األطراف  يبشأن هذه املسألة و   الدورتني  
مواصلة تطبيق مشروع النظام الـداخلي       ألة، اقترح الرئيس   توافق آراء بشأن هذه املس     غياب

حـدث يف     ما ، على غرار  ٤٢ ، باستثناء مشروع املادة   FCCC/CP/1996/2الوارد يف الوثيقة    
 واقترح الرئيس أيضاً عقد مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة وإبالغ            .الدورات السابقة 

  . مؤمتر األطراف بنتائج املشاورات
  )حقاً اليستكمل(

  األعمالإقرار جدول   -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
وجه الرئيس انتباه مؤمتر األطراف إىل املذكرة املقدمة من األمينة          ،  يف اجللسة األوىل    -٥

 وقـد أُعـدّ   ). FCCC/CP/2013/1(التنفيذية اليت تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه        
بعد التشاور   ملؤمتر األطراف،    ة عشرة ثامن ال ةدورالس  جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئي     

  .مع أعضاء مكتب مؤمتر األطراف
االستعراض الثاين ملـدى كفايـة الفقـرتني        " املعنون   ١٠وذكّر الرئيس بأن البند       -٦

أُدرج يف جدول األعمال املؤقت للـدورة،       "  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢ الفرعيتني
  . مشروع النظام الداخلي املعمول به من١٦عمالً باملادة 

واقترح الرئيس إقرار جدول األعمـال املؤقـت بالـصيغة الـواردة يف الوثيقـة                 -٧
FCCC/CP/2013/1    الذي يظل معلقاً وفقاً للممارسـة املعمـول هبـا يف            ١٠، باستثناء البند 

  .األخرية اآلونة
ت، أبلغ الرئيس مـؤمتر     من جدول األعمال املؤق   ) د(١٧وفيما يتعلق بالبند الفرعي       -٨

 )ب(٦و) ب(٢؛ وأن تناول البندين الفـرعيني       تطلعية أن املناقشات ستكون     األطراف أيضاً 
ووفقا للممارسـة   ) د(١٧سيستمر يف إطار عمليتني متمايزتني ومنفصلتني عن البند الفرعي          

وال ميس بأي حال من األح      ال يف جدول األعمال  ) د(١٧املكرسة؛ وأن إدراج البند الفرعي      
خيلق توقعات بشأن نتائج املناقشات؛ وأن مجيع بنود جدول األعمـال متـساوية               أو النتيجة

  .؛ وأن هذه العملية عملية حتركها األطرافليس ألي بند منها مركز خاصو
  :وبناًء على اقتراح الرئيس، أقر مؤمتر األطراف جدول األعمال على النحو التايل  -٩

  .افتتاح الدورة  -١  
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  :ئل التنظيميةاملسا  -٢  
  عشرة ملؤمتر األطراف؛التاسعة انتخاب رئيس الدورة   )أ(    
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(    
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(    
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(    
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(    
  يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  مباتنظيم األعمال،  )و(    
  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة؛  )ز(    
  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(    
  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣  
  ة؛يرعية للمشورة العلمية والتكنولوجتقرير اهليئة الف  )أ(    
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(    
  .اج ديربان للعمل املعّززتقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنه  -٤  
  . من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -٥  
  :١٥النظر يف مقترحات األطراف بإدخال تعديالت على االتفاقية يف إطار املادة   -٦  
 مـن   ٤مـن املـادة     ) و(٢مقترح االحتاد الروسي بتعديل الفقرة        )أ(    

  االتفاقية؛
  . من االتفاقية١٨ و٧ح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك بتعديل املادتني مقتر  )ب(    
  .تقرير جلنة التكيف  -٧  
  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٨  
ركز  ومل  للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     السنوي املشترك  تقريرال  )أ(    

  وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
ملتعلق بطرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ        التقرير ا   )ب(    

  .وجملسه االستشاري
  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض   -٩  
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 ٤من املـادة    ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني       -١٠  
  .)٣()بند معلق من جدول األعمال( االتفاقية نم

  :املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١  
  عمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل؛برنامج ال  )أ(    
  ؛ املعنية بالتمويلتقرير اللجنة الدائمة  )ب(    
تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف             )ج(    

  واإلرشادات املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ؛
  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ؛  )د(    
رفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات         تقرير م   )ه(    

  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛
  االستعراض اخلامس لآللية املالية؛  )و(    
تقرير عن برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج مـن             )ز(    

 ٧٠أجل التقدم يف التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة           
  .١٦-م أ/١من املقرر 

  :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(    

  .لالتفاقية
  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٣  
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ني تنفيذ الفقرت  -١٤  
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة           )أ(    

  ؛)١٠-م أ/١ املقرر(
  .ائل املتعلقة بأقل البلدان منواًاملس  )ب(    
  . وتغري املناخالقضايا اجلنسانية  -١٥  
  .فمسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطرا  -١٦  
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧  
  .٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(    

__________ 

 .هالنظر فيعشرة  ثامنة مؤمتر األطراف يف دورته ال علقهذا بند )٣(
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  ؛٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني يزانية الربناجمية امل   )ب(    
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب            )ج(    

  االتفاقية؛
  .ة االتفاقية اإلطاريةاختاذ القرارات يف سياق عملي  )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(    
  . ببيان واحدوأدىل ممثل طرف  -١٠  

  ملكتب غري الرئيسانتخاب أعضاء ا  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

سانت كيتس (السيد ديالنو بارت  أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أن      ،  يف اجللسة األوىل    -١١
 زالي  ال ، قد بدأ مشاورات بشأن هذه املسألة، ولكن       مؤمتر األطراف ، نائب رئيس    )ونيفيس

 املعنية إىل تقدمي مجيع الترشيحات      ودعا الرئيس اجملموعات والفئات   .  ترشيحات ينتظر تقدمي 
علـى اقتـراح مـن       وبناًء. نوفمرب/تشرين الثاين  ٢١ من يوم    ٠٠/٢٠الساعة  الباقية حبلول   

حني االنتهاء من عملية    إىل  أعضاء املكتب   باقي  الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إرجاء انتخاب       
  . لدورةإىل مواصلة مشاوراته أثناء ابارت وُدعي السيد . تلقي الترشيحات

 من مشروع النظـام الـداخلي       ٢٢وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف بأنه عمالً باملادة          -١٢
  .املعمول به، يبقى أعضاء املكتب يف مناصبهم إىل حني انتخاب من خيلفهم

  ) الحقاًيستكمل(

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

 يف مذكرة أعدهتا األمانـة بـشأن قبـول          سته األوىل،  مؤمتر األطراف، يف جل    نظر  -١٣
منظمـات  مخـس   تضمنت قائمة بأمسـاء     و،  )FCCC/CP/2013/2(املنظمات بصفة مراقب    

  . منظمة غري حكومية التمست قبوهلا بصفة مراقب٥٥حكومية دولية و



FCCC/CP/2013/L.4 

9 GE.13-71168 

ووفقاً لتوصيات املكتب، وبناًء على مقترح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف قبـول               -١٤
  . FCCC/CP/2013/2نظمات املذكورة يف الوثيقة امل

   يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  مباتنظيم األعمال،  -واو  
  )من جدول األعمال) و(٢البند (

يف اجللسة األوىل، وجه الرئيس اهتمام مؤمتر األطراف إىل شروح جدول األعمـال               -١٥
شار إىل أن اهليئتني الفـرعيتني سـتجتمعان        وأ. FCCC/CP/2013/1املؤقت الواردة يف الوثيقة     

، إىل وضع مشاريع مقررات     نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٦هبدف التوصل، قبل انتهاء دورتيهما يف       
أن الفريق العامل املخصص املعـين  إىل أيضاً وأشار . واستنتاجات لتقدميها إىل مؤمتر األطراف 

  . قدم نتائج أعماله قبل هناية الدورةسي) فريق منهاج ديربان(مبنهاج ديربان للعمل املعزز 
وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف أن حييـل البنـود إىل اهليئـتني                  -١٦

  : استنتاجات مناسبة بشأهنا على النحو التايل  أوالفرعيتني لتنظرا فيها وتقّدما مشاريع مقررات

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
  تقرير جلنة التكيف    ٧ البند

ركز وشبكة   ومل  للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     السنوي املشترك  تقريرال  )أ(٨البند 
  تكنولوجيا املناخ

التقرير املتعلق بطرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وجملـسه            )ب(٨البند 
  االستشاري

  ٢٠١٥-٢٠١٣الفترة استعراض     ٩البند 
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )أ(١٢البند 
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة               )أ(١٤ند الب

  )١٠-م أ/١ املقرر(

  اهليئة الفرعية للتنفيذ    
  تقرير جلنة التكيف    ٧البند 
ركز وشبكة   ومل يذية املعنية بالتكنولوجيا   للجنة التنف   السنوي املشترك  تقريرال  )أ(٨البند 

  تكنولوجيا املناخ
التقرير املتعلق بطرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وجملـسه            )ب(٨البند 

  .االستشاري
  ٢٠١٥-٢٠١٣الفترة استعراض     ٩البند 
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  اقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتف  )أ(١٢البند 
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )ب(١٢البند 
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية    ١٣البند 
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة               )أ(١٤البند 

  )١٠-م أ/١ املقرر(
  دان منواًاملسائل املتعلقة بأقل البل  )ب(١٤البند 
  وتغري املناخالقضايا اجلنسانية    ١٥البند 
  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(١٧البند 
  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني يزانية الربناجمية امل  )ب(١٧البند 
  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  )ج(١٧البند 

متر األطراف بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة واهليئـة            وذُكِّر مؤ   -١٧
  ). أ(١٤ و٩و )ب( و)أ(٨ و٧الفرعية للتنفيذ ستنظران يف جوانب خمتلفة من البنود 

، أبلـغ   "اجلزء الرفيع املـستوى   " من جدول األعمال املعنون      ١٨وفيما يتعلق بالبند      -١٨
 ١٩زء الرفيع املستوى سيكون بعد ظهر يوم الثالثـاء،          الرئيس مؤمتر األطراف بأن افتتاح اجل     

 ١٩نوفمرب، وبأن البيانات املقدمة باسم جمموعات األطراف سُيدىل هبـا يـوم             /تشرين الثاين 
. نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢١ و ٢٠نوفمرب وبأن البيانات الوطنية سُيدىل هبا يومي        /تشرين الثاين 

أن تكون هناك قائمة واحـدة للمتحـدثني وأن         وسُيعقد اجلزء الرفيع املستوى على أساس       
يف ذلك األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكـول              مبا يتحدث كل طرف،  

واقترح الـرئيس أال    . ُتتخذ أية قرارات يف اجللسات املشتركة       ولن .كيوتو، مرة واحدة فقط   
 اجلزء الرفيع املستوى عن ثـالث       تزيد املدة املخصصة لكل بيان من البيانات اليت ُيدىل هبا يف          

وأشار أيضاً إىل أن بيانات كبار ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري              . دقائق
نوفمرب وأن املدة املخصصة لكل بيان مـن هـذه          / تشرين الثاين  ٢١احلكومية سُيدىل هبا يف     

  .تزيد عن دقيقتني  لنالبيانات
 الفرعية للتنفيذ بشأن مشاركة مراقبني يف اجللـسات         وأشار الرئيس إىل توصية اهليئة      -١٩

واقترح أن ُتفتح على األقل اجللستان األوىل واألخرية من املـشاورات غـري              )٤(غري الرمسية 
  . الرمسية أمام املنظمات املراقبة، عند االقتضاء

 أنه سيدعو إىل جلسيت حـوار وزاريـتني رفـيعيت            وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف     -٢٠
نوفمرب، واألخرى بشأن   / تشرين الثاين  ٢٠وى، إحدامها بشأن التمويل املتعلق باملناخ يف        املست

  .نوفمرب/تشرين الثاين ٢١منهاج ديربان للعمل املعزَّز يف 
__________ 

)٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
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 التوصل  يف السعي إىل  إبداع ومرونة   يلزم من     ما على إبداء األطراف  وشجع الرئيس     -٢١
لوقت أفـضل   ااستخدام  على  شجع اجلميع   و. اتيف هناية الدورة، يف مجيع اهليئ     إىل اتفاقات   
استنفاد وقت، وحث على     ال إدارةحسن  اختاذ تدابري مبتكرة لضمان     على  رؤساء  الاستخدام و 

من الوقت للمناقشات بشأن البنود املوضوعية يف إطار ممكن أقصى قدر الوسع من أجل إتاحة 
  .مؤمتر األطراف

  .على أساس املقترحات اليت قدمها الرئيس  األطراف على املضي قدماً مؤمتراتفقو  -٢٢
 باسـم (، وليتوانيـا    ) والصني ٧٧  لباسم جمموعة ا  (وأدىل ببيانات عامة ممثلو فيجي        -٢٣

باسـم  (وسويـسرا   ،  ) اجلامعة باسم اجملموعة (وأستراليا  ،  )االحتاد األورويب ودوله األعضاء   
باسـم حتـالف    (والفلبني، وناورو    ،)باسم أقل البلدان منواً   (نيبال  و،  )جمموعة السالمة البيئية  
باسـم  (وبابوا غينيا اجلديـدة      ،)باسم الدول األفريقية  (، وسوازيلند   )الدول اجلزرية الصغرية  

 ،)باسم الربازيل، والصني، واهلند، وجنوب أفريقيا     (والصني   ،)ائتالف بلدان الغابات املطرية   
باسم منظومة التكامل ألمريكـا     (ا  بنم، و )باسم اجملموعة العربية  (اململكة العربية السعودية    و

باسم (وشيلي  ،  )باسم جمموعة البلدان النامية اجلبلية غري الساحلية      (، وطاجيكستان   )الوسطى
باسـم   (اجلمهورية الدومينيكية و،  )الرابطة املستقلة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      

، وكوبـا   ) النامية املتقاربة التفكري   باسم البلدان (ونيكاراغوا  ،  )حوار قرطاجنة للعمل التقدمي   
. ) املعاهدة التجارية للشعوب   -باسم التحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية         (

  .)٥(وأدىل ممثال طرفني ببيان لكل منهما
األعمال والـصناعة،   (ة  فئات من املنظمات غري احلكومي    مخس  وأدىل ببيانات ممثلو      -٢٤
  ).ة، والنقابات، والشباب والشعوب األصليالبيئة،و
  )يستكمل الحقاً(

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

عـرض   نوفمرب، أشار الـرئيس إىل    / تشرين الثاين  ١٣يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٢٥
 ملـؤمتر  عاشـرة ملـؤمتر األطـراف، والـدورة ال      عـشرين   استضافة الدورة ال  حكومة بريو   

احلاديـة  الدورة  أشار إىل عرض حكومة فرنسا استضافة         كما .اجتماع األطراف /األطراف
  . اجتماع األطراف/ األطرافملؤمتر ادية عشرةملؤمتر األطراف، والدورة احلعشرين الو

وأدىل ممثال بريو وفرنسا ببيانني يعرضان فيهما استضافة الدورة العشرين ملؤمتر األطراف              -٢٦
 كانون  ١٢ إىل   ١اجتماع األطراف يف ليما ببريو، يف الفترة من         /العاشرة ملؤمتر األطراف  والدورة  
، واستضافة الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة          ٢٠١٤ديسمرب  /األول

__________ 

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

fusion.com/kongresse/cop19/templ/ovw_live.php?id_kongressmain=259>. 
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نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠اجتماع األطراف يف باريس بفرنسا، يف الفترة من /ملؤمتر األطراف 
ودعا الرئيس األطـراف الراغبـة إىل تقـدمي عـروض           . ٢٠١٥ديسمرب  / كانون األول  ١١ إىل

اجتمـاع  /الستضافة الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف          
  .األطراف، مشرياً إىل أن رئيسهما سُيعني من الدول األفريقية، عمالً مببدأ التناوب

الرابطـة املـستقلة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة          باسم  (كولومبيا ببيان   وأدىل ممثل     -٢٧
  ).الكارييب والبحر
بالنيابة عنه مشاورات   ) بولندا(واقترح الرئيس أن جيري السيد كرزيستوف بوليستا          -٢٨

غري رمسية بشأن هذا البند الفرعي من جدول األعمال، هبدف اقتراح مشروع مقرر كي ينظر         
  . ويعتمده يف جلسته اخلتاميةفيه مؤمتر األطراف

  )ُيستكمل الحقاً(

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

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني   -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

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

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

  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (
  )يستكمل الحقاً(
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   من االتفاقية١٧ملقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة النظر يف ا  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (
  )يستكمل الحقاً(

 FCCC/CP/2013/1يف اجللسة الثانية، أشار الرئيس إىل الوثائق املذكورة يف الوثيقـة              -٢٩
  .خبصوص هذا البند من جدول األعمال

 بشأن إضافة بروتوكوالت أن ستة مقترحاتوعند تقدمي هذا البند، أشار الرئيس إىل   -٣٠
 علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة        ( قُدمت كي ينظر فيهـا مـؤمتر األطـراف           لالتفاقية

FCCC/CP/2013/1 (  وافق يف دورته الثامنة عشرة على إدراج هذا البنـد           وأن مؤمتر األطراف 
  .ضمن جدول األعمال املؤقت لدورته التاسعة عشرة

 من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إبقاء هذا البند مفتوحاً والعـودة            وبناًء على اقتراح    -٣١
  . إليه يف اجللسة العامة اخلتامية

  )يستكمل الحقاً(

النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخـال تعـديالت علـى              -سادساً  
  ١٥ االتفاقية مبوجب املادة

  ) من جدول األعمال٦البند (
 FCCC/CP/2013/1 الرئيس إىل الوثائق املذكورة يف الوثيقـة         يف اجللسة الثانية، أشار     -٣٢

وذكّر بأن مؤمتر األطراف قد نظر يف هذه املقترحات . خبصوص هذا البند من جدول األعمال     
عمـالً  ة عشرة   يف دورته الثامنة عشرة وقرر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته التاسع            

  .داخلي املعمول به من مشروع النظام ال١٦و) ج(١٠باملادتني 

   من االتفاقية ٤من املادة ) و(٢مقترح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقرة   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٦البند (

إجراء مشاورات غري رمسية بشأن     من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف       بناء على اقتراح    -٣٣
   ).دابولن(بولسكا  - هذه املسألة تيسرها السيدة ايونا رومل

  )يستكمل الحقاً(

 مـن   ١٨ و ٧مقترح مقدم من بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل املادتني            -باء  
  االتفاقية

  )من جدول األعمال) ب(٦البند (
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إجراء مشاورات غري رمسية بشأن     من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف        بناء على اقتراح    -٣٤
   ).بولندا(سكا بول - هذه املسألة تيسرها السيدة ايونا رومل

  )يستكمل الحقاً(

  تقرير جلنة التكيف  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (
  )يستكمل الحقاً(

  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

شـبكة  والتقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز           -ألف  
  تكنولوجيا املناخ

  )من جدول األعمال) أ(٨البند (
  )يستكمل الحقاً(

ـ    -باء    ز وشـبكة تكنولوجيـا املنـاخ وجملـسه    تقرير عن طرائق وإجراءات مرك
  االستشاري

  )من جدول األعمال) ب(٨البند (
  )يستكمل الحقاً(

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -تاسعاً  
  )  من جدول األعمال٩البند (
  ) الحقاًيستكمل(

مـن  ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفـرعيتني          -عاشراً  
   )٦( من االتفاقية٤ املادة

  ) معلقاً  من جدول األعمال١٠البند أبقي (
__________ 

 ١٦أبقى مؤمتر األطراف هذا البند معلقاً، وسُينظر فيه خالل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف، وفقاً للمـادة     )٦(
 .من مشروع النظام الداخلي املعمول به
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  املسائل املتعلقة بالتمويل -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

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

 املعروضة عليه،   FCCC/CP/2013/1 يف اجللسة الثانية، نظر مؤمتر األطراف يف الوثيقة         -٣٥
، أن ميدد برنامج العمل املتعلق      ١٨-م أ /٤ و ١٨-م أ /١ من مقرره    ٦٩وقرر، مبوجب الفقرة    

 رئيس الدورة الثامنة    وذكّر الرئيس بأن  . ٢٠١٣بالتمويل الطويل األجل عاماً آخر حىت هناية        
عشرة ملؤمتر األطراف قد عّين يف وقت سابق من هذا العام الرئيسني املتـشاركني لربنـامج                

  ).السويد(والسيد مارك ستوري ) الفلبني(العمل، السيد نادريف سانيو 
وقّدم السيد ستوري، متحدثاً باسم رئيسي برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويـل              -٣٦

وشـكر الـرئيس الرئيـسني      . ٢٠١٣اً عن األعمال اليت ُنفذت خالل عام        األجل، ملخص 
  .املتشاركني على عملهما بشأن هذه املسألة اهلامة

باسـم  (ومصر  )  والصني ٧٧    لباسم جمموعة ا  (وأدىل ببيانات ممثلو كل من الفلبني         -٣٧
ـ  (وملديف  ) باسم دوله األعضاء  (واالحتاد األورويب   ) البلدان األفريقية  الف الـدول   باسم حت
). الرابطة املستقلة لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      باسم  (وكولومبيا  ) اجلزرية الصغرية 

  .كما أدىل ممثل طرف واحد ببيان
 يتـشارك يف    )٧(إنشاء فريق اتصال  وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف           -٣٨

وطلب مـن الرئيـسني     ). هولندا(مان سبس   والسيد هر ) اجلزائر(رئاسته السيد كامل مجوعي     
 تـشرين   ٢١املتشاركني إهناء مداوالت فريقهما يف موعد أقصاه يـوم اخلمـيس املوافـق              

  ).ز(١١أعمال فريق االتصال املعين بالبند الفرعي نوفمرب وتنسيق أعماله مع /الثاين

   املعنية بالتمويلتقرير اللجنة الدائمة  -باء  
  )عمالمن جدول األ) ب(١١البند (

يف اجللسة الثانية، نظر مؤمتر األطراف يف الوثائق املعروضة أمامه املذكورة يف الوثيقة               -٣٩
FCCC/CP/2013/1       وذكّر الرئيس بأن مؤمتر    .  خبصوص هذا البند الفرعي من جدول األعمال

، أن تقدم اللجنة الدائمة املعنية بالتمويـل تقريـراً          ١٨-م أ /٥األطراف قرر، مبوجب مقرره     
وصيات بشأن مجيع جوانب عملها إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها يف كل دورة مـن                وت

وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف بأن اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل قد اضطلعت           . دوراته العادية 
، برئاسة رئيسيها املتشاركني السيدة ديـان       ١٨-م أ /٥باألعمال املوكلة إليها مبوجب املقرر      

  ).سويسرا(والسيد ستيفان شفاغر ) أنتيغوا وبربودا(بالك الين 
__________ 

 ."املسائل املتعلقة بالتمويل"عمال  من جدول األ١١ للبند )و(-)أ(نظر فريق االتصال يف البنود الفرعية  )٧(
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الين والسيد شفاغر ملخصاً عن األعمال اليت نفذهتا اللجنة          - وقّدمت السيدة بالك    -٤٠
وشكر الرئيس الرئيسني املتشاركني ومجيع أعضاء اللجنـة        . الدائمة املعنية بالتمويل هذا العام    

  .لة اهلامةالدائمة على تفانيهم وعملهم بشأن هذه املسأ
) باسم البلدان األفريقيـة   (ومصر  )  والصني ٧٧    لاباسم جمموعة   (الفلبني  وأدىل ممثال     -٤١

  .ببيان كما أدىل ممثل طرف واحد. ببيان لكل منهما
 يتشارك يف   )٨(وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال            -٤٢

وطلب من الرئيسني املتشاركني إهناء     ). هولندا(سبس  والسيد  ) اجلزائر(رئاسته السيد مجوعي    
نـوفمرب وتنـسيق    / تشرين الثاين  ٢١مداوالت فريقهما يف موعد أقصاه يوم اخلميس املوافق         

  ).ز(١١أعمال فريق االتصال املعين بالبند الفرعي أعماله مع 
  )ُيستكمل الحقاً(

ـ           -جيم   راف واإلرشـادات   تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مـؤمتر األط
  املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ 

  )من جدول األعمال) ج(١١البند (
يف اجللسة الثانية، نظر مؤمتر األطراف يف الوثائق املعروضة أمامه املذكورة يف الوثيقة               -٤٣

FCCC/CP/2013/1       وذكّر الرئيس بأن مؤمتر    .  خبصوص هذا البند الفرعي من جدول األعمال
، على صك إدارة الصندوق األخـضر للمنـاخ،        ١٧-م أ /٣ق، مبوجب مقرره    األطراف واف 

كما قـرر  . وطلب إىل جملس الصندوق تقدمي تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف بشأن أنشطته  
مؤمتر األطراف يف املقرر نفسه تقدمي إرشادات أولية إىل الصندوق األخضر للمناخ يف دورته              

  . التاسعة عشرة
، أحد الرئيسني املتشاركني السابقني جمللس      )جنوب أفريقيا (السيد فقري   ودعا الرئيس     -٤٤

وقدم السيد فقري تقريـراً إىل مـؤمتر        . الصندوق، إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف العمل        
وشـكر الـرئيس الرئيـسني       .األطراف عن األعمال اليت نفذها جملس الصندوق هذا العام        

ا بشأن هذه املسالة اهلامة وهنـأ الرئيـسني املتـشاركني           املتشاركني السابقني على عملهم   
والسيد خوسيه ماريا كليمنيت ساريت سالـسيدا       ) أملانيا(اجلديدين، السيد مانفرد كونوكيوتز     

، على تعيينهما رئيسني متشاركني جمللس الصندوق األخضر للمناخ، متمنياً هلما كل            )الفلبني(
   .النجاح يف العمل اهلام الذي ينتظرمها

باسـم  (ومصر  )  والصني ٧٧    لاباسم جمموعة   (وأدىل ببيانات ممثلو كل من الفلبني         -٤٥
) الرابطة املستقلة لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب باسم (وكولومبيا ) البلدان األفريقية 

). باسم دوله األعـضاء   (واالحتاد األورويب   ) باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (وملديف  
  . أدىل ممثلو مثانية أطراف ببياناتكما

__________ 

 ."املسائل املتعلقة بالتمويل" من جدول األعمال ١١ للبند )و(-)أ(نظر فريق االتصال يف البنود الفرعية  )٨(
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ودعا الرئيس األطراف إىل النظر يف العناصر اليت يتضمنها مـشروع اإلرشـادات               -٤٦
األولية املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ، بالصيغة اليت اقترحتها اللجنة الدائمة املعنيـة             

  .FCCC/CP/2013/8بالتمويل والواردة يف املرفق السادس لتقريرها يف الوثيقة 
، يتشارك يف   )٩(وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال            -٤٧

وطلب الـرئيس مـن الرئيـسني       ). هولندا(والسيد سبس   ) اجلزائر(رئاسته السيد مجوعي    
 تـشرين   ٢١املتشاركني إهناء مداوالت فريقهما يف موعد أقصاه يـوم اخلمـيس املوافـق              

  ).ز(١١أعمال فريق االتصال املعين بالبند الفرعي وتنسيق أعماله مع نوفمرب /الثاين
  )ُيستكمل الحقاً(

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

يف اجللسة الثانية، نظر مؤمتر األطراف يف الوثائق املعروضة أمامه املذكورة يف الوثيقة               -٤٨
FCCC/CP/2013/1       وذكّر الرئيس بأن مؤمتر    .  خبصوص هذا البند الفرعي من جدول األعمال

، تعيني الصندوق األخضر للمناخ كياناً تـشغيلياً        ١٧-م أ /٣األطراف قرر، مبوجب مقرره     
   . من االتفاقية١١ لآللية املالية لالتفاقية، وفقاً للمادة

، بأن األحكام اليت تتـضمنها      ١٨- أ م/٧كما أقّر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره         -٤٩
 وصك إدارة الـصندوق األخـضر للمنـاخ، الـواردة يف مرفـق              ١١ من املادة    ٣الفقرة  
، تشكل أساس الترتيبات القائمة بني مؤمتر األطراف والصندوق األخـضر           ١٧-أ م/٣ املقرر

اخ وضـع   للمناخ، وطلب إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وجملس الصندوق األخضر للمن          
 ١١ من املادة    ٣ترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق وفقاً لصك إدارة الصندوق والفقرة           

  .من االتفاقية، كي يوافق عليها اجمللس مث مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
  . ببيان)  والصني٧٧  لاباسم جمموعة (وأدىل ممثل الفلبني   -٥٠
ر يف مشروع الترتيبـات بـني مـؤمتر األطـراف           ودعا الرئيس األطراف إىل النظ      -٥١

والصندوق األخضر للمناخ اليت أعدهتا اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وجملـس الـصندوق،             
ووافق عليها اجمللس يف اجتماعه اخلامس، بصيغتها الواردة يف املرفق الثالث لتقريـر اللجنـة               

   .FCCC/CP/2013/8الدائمة املعنية بالتمويل يف الوثيقة 
، يتـشارك   )١٠(وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال            -٥٢

وطلب الرئيس مـن الرئيـسني      ). هولندا(والسيد سبس   ) اجلزائر(يف رئاسته السيد مجوعي     
 تـشرين   ٢١املتشاركني إهناء مداوالت فريقهما يف موعد أقصاه يـوم اخلمـيس املوافـق              

  ).ز(١١أعمال فريق االتصال املعين بالبند الفرعي أعماله مع نوفمرب وتنسيق /الثاين
__________ 

 ."املسائل املتعلقة بالتمويل" من جدول األعمال ١١للبند ) و( - (أ(نظر فريق االتصال يف البنود الفرعية  )٩(
 ".املسائل املتعلقة بالتمويل"عمال  من جدول األ١١ للبند )و(-)أ( الفرعية نظر فريق االتصال يف البنود )١٠(
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  )ُيستكمل الحقاً(

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهـة إىل              -هاء  
  مرفق البيئة العاملية

  ) من جدول األعمال)ه(١١البند (
ق املعروضة أمامه املذكورة يف الوثيقة      يف اجللسة الثانية، نظر مؤمتر األطراف يف الوثائ         -٥٣

FCCC/CP/2013/1       وذكّر الرئيس بأن مؤمتر    .  خبصوص هذا البند الفرعي من جدول األعمال
 تقدمي تقارير منتظمـة  ،٢-م أ/١٢األطراف قد طلب إىل مرفق البيئة العاملية، مبوجب مقرره       

بق هذه األنشطة مع اإلرشادات   إىل مؤمتر األطراف بشأن أنشطته املتعلقة باالتفاقية ومدى تطا        
  . اليت يتلقاها من مؤمتر األطراف

وأحاط املمثـل   . ودعا الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل التحدث أمام املؤمتر            -٥٤
مؤمتر األطراف باألعمال اليت نفذها املرفق هذا العام المتثال اإلرشادات املوجهة من الدورة             

طراف، مبا يشمل اإلرشادات املتعلقة بالدورة السادسة لتجديد مـوارد     الثامنة عشرة ملؤمتر األ   
  .٢٠٢٠الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية واستراتيجيته الطويلة األمد حىت عام 

كما أدىل ممثل طرف واحد     . ببيان)  والصني ٧٧    لاباسم جمموعة   (وأدىل ممثل الفلبني      -٥٥
  . ببيان
، يتـشارك   )١١(من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال       وبناًء على اقتراح      -٥٦

  ). هولندا(والسيد سبس ) اجلزائر(يف رئاسته السيد مجوعي 
وطلب الرئيس من الرئيسني املتشاركني إهناء مداوالت فريقهما يف موعد أقصاه يوم              -٥٧

 االتصال املعين بالبند    أعمال فريق نوفمرب وتنسيق أعماله مع     / تشرين الثاين  ٢١اخلميس املوافق   
  ).ز(١١الفرعي 

  )ُيستكمل الحقاً(

  االستعراض اخلامس لآللية املالية  -واو  
  )من جدول األعمال) و(١١البند (

يف اجللسة الثانية، نظر مؤمتر األطراف يف الوثائق املعروضة أمامه املـذكورة يف الوثيقـة                 -٥٨
FCCC/CP/2013/1       وذكّر الرئيس بـأن مـؤمتر      . ألعمال خبصوص هذا البند الفرعي من جدول ا
أن متـضي يف    ،  ١٨-م أ /٨مبوجب مقرره   ،   املعنية بالتمويل  إىل اللجنة الدائمة   األطراف قد طلب  

تقّدم مشروع مبادئ توجيهية حمدَّثـة كـي        أن  تعديل املبادئ التوجيهية الستعراض اآللية املالية و      
 االستعراض اخلامس لآللية    بغية إجناز شرة،   ويعتمدها يف دورته التاسعة ع     فينظر فيها مؤمتر األطرا   

__________ 

 ."املسائل املتعلقة بالتمويل" من جدول األعمال ١١ للبند )و(-)أ(نظر فريق االتصال يف البنود الفرعية  )١١(
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كما ذكّر الرئيس أن مؤمتر األطراف قـد     .  كي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين        ،املالية
 سـجل  عن تشغيل    ، أن تقدم إليه معلومات سنوياً     ١٧-م أ /٢طلب إىل األمانة، مبوجب مقرره      

  .اآللية املاليةاملتعلقة بملناقشات اثراء من أجل إاملالئمة وطنياً، إجراءات التخفيف 
  ).  والصني٧٧  لاباسم جمموعة (ببيان وأدىل ممثل الفلبني   -٥٩
ودعا الرئيس األطراف إىل أن تنظر يف سياق مداوالهتا يف مشروع املبادئ التوجيهية               -٦٠

يل والواردة يف   احملدثة الستعراض اآللية املالية، بصيغته املقترحة من اللجنة الدائمة املعنية بالتمو          
  .FCCC/CP/2013/8املرفق الرابع لتقريرها يف الوثيقة 

 يتشارك يف   )١٢(وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال            -٦١
وطلب الـرئيس مـن الرئيـسني       ). هولندا(والسيد سبس   ) اجلزائر(رئاسته السيد مجوعي    

 تـشرين   ٢١ موعد أقصاه يـوم اخلمـيس املوافـق          املتشاركني إهناء مداوالت فريقهما يف    
  ).ز(١١أعمال فريق االتصال املعين بالبند الفرعي نوفمرب وتنسيق أعماله مع /الثاين

  )ُيستكمل الحقاً(

تقرير عن برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج من أجل التقدم يف               -زاي  
  ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠لفقرة التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف ا

  )من جدول األعمال) ز(١١البند (
 FCCC/CP/2013/1 يف اجللسة الثانية، أشار الرئيس إىل الوثيقة املذكورة يف الوثيقـة            -٦٢

وقال إن مؤمتر األطراف قد قرر، مبوجـب        . خبصوص هذا البند الفرعي من جدول األعمال      
نامج عمل بشأن التمويل القائم على النتائج       االضطالع برب ،  ١٨-م أ /١ من مقرره    ٢٥الفقرة  
   .٢٠١٣يف عام 

وعّين رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف رئيسني متشاركني لتنفيذ برنـامج              -٦٣
، )إندونيـسيا (سـاري   . والسيد اوغوس ب  ) النرويج(العمل، مها السيدة كريستينا فواغت      

  .ا العام يف إطار برنامج العملحيث أطلعا األطراف على األعمال اليت ُنفذت هذ
  .وأدىل ممثلو مخسة أطراف ببيانات  -٦٤
وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال يتـشارك يف                -٦٥

وطلـب  ). النـرويج (والسيدة كريستينا فواغت    ) إندونيسيا(رئاسته السيد أوغوس ساري     
داوالت فريقهما يف موعد أقـصاه يـوم اخلمـيس          الرئيس من الرئيسني املتشاركني إهناء م     

أعمال أفرقة االتصال املعنية بالبنود الفرعية      نوفمرب وتنسيق أعماله مع     / تشرين الثاين  ٢١ املوافق
   . من جدول األعمال١١ للبند )و(-)أ(

__________ 

 ."لتمويلاملسائل املتعلقة با" من جدول األعمال ١١ للبند )و(-)أ(نظر فريق االتصال يف البنود الفرعية  )١٢(
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 من جدول األعمال ممثلو أربع فئات من املنظمات غري   ١١وأدىل ببيانات بشأن البند       -٦٦
  ). األعمال والصناعة، والبيئة، والشعوب األصلية، والنقابات، والشباب(احلكومية 

  البالغات الوطنية  -ثاين عشر 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

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

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

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  ة من االتفاقي٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (

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

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٤البند (
  )ُيستكمل الحقاً(
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   القضايا اجلنسانية وتغري املناخ -رخامس عش
  ) من جدول األعمال١٥البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

   مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -سابع عشر
  ) األعمال من جدول١٧البند (

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٧البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٧البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  نشأة مبوجب االتفاقيةامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات امل  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٧البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١٧البند (

يف اجللسة الثانية، ذكّر الرئيس بأنه قدم عدداً من الضمانات أثناء اعتمـاد جـدول                 -٦٧
أن تكون املناقشات : ة ملؤمتر األطراف، تنطوي بشكل خاص على أعمال الدورة التاسعة عشر   

من جدول األعمال تطلعية املنحى؛ وأن جيري تناول البنـدين          ) د(١٧اجلارية يف إطار البند     
من ) ب(١٧يف إطار عمليتني متمايزتني منفصلتني عن البند الفرعي         ) ب(٦و) ب(٢الفرعيني  

يف ) ب(١٧وأن ال متس إضافة البنـد الفرعـي         جدول األعمال ووفقاً للممارسة املكرسة؛      
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جدول األعمال بالنتيجة أو تنشئ توقعات تتعلق بنتائج املناقشات بأي شكل من األشكال؛              
وأن تكون مجيع بنود األعمال متساوية األمهية وليس ألي بند منها مركز خاص؛ وأن تتوىل               

  . هذه العملية األطراف زمام
 ). والصني٧٧  لاسم جمموعة با(وأدىل ممثل فيجي ببيان   -٦٨

وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إجراء مشاورات غري رمسية بشأن               -٦٩
والسيدة بياتا  ) بريو(هذا البند من جدول األعمال ييسرها السيد غابرييل كيخاندريا أكوستا           

  ). بولندا(جاكزويسكا 
  )ُيستكمل الحقاً(

  ستوى اجلزء الرفيع امل  -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨البند (

نوفمرب، حضره رئيس وزراء بولندا، السيد      / تشرين الثاين  ١٩أُقيم حفل ترحيب يف       -٧٠
دونالد تسك، وأمني عام األمم املتحدة، السيد بان كي مون، ورئيس اجلمعية العامة لألمـم               

والـدورة التاسـعة    املتحدة، السيد جون آش، ورئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف           
اجتماع األطراف، السيد مارسني كوروليك، واألمينة التنفيذية التفاقية األمم         /ملؤمتر األطراف 

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، السيدة كريستيانا فيغرييس، ورئـيس مجهوريـة ترتانيـا        
  . االحتادية، السيد جاكايا مريشو كيكوييت

ة عشرة ملؤمتر األطـراف والـدورة التاسـعة ملـؤمتر           وافتتح رئيُس الدورة التاسع     -٧١
اجتماع األطراف اجلزَء الرفيع املـستوى املـشترك ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر              /األطراف
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٩ اجتماع األطراف، يف اجللسة الثالثة اليت ُعقدت يف/األطراف

  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -تاسع عشر
  )من جدول األعمال ١٩البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  مسائل أخرى  -عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

يف اجللسة الثانية، افتتح الرئيس هذا البند من جدول األعمال، ومل تطرح األطـراف      -٧٢
  . أي مسائل يف إطاره
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  اختتام الدورة -حادي وعشرون
  ) من جدول األعمال٢١البند (

   عشرة التاسعةمتر األطراف عن دورته اعتماد تقرير مؤ  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢١البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  إغالق الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢١البند (
  )ُيستكمل الحقاً(

  املرفقات    
  )ُيستكمل الحقاً(

        

  


