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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 مؤمتر األطراف
 الدورة العشرون

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١٢-١ليما، 
 من جدول األعمال املؤقت ) ج(٢البند 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 حهجدول األعمال املؤقت وشرو    

 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

 جدول األعمال املؤقت   -أوالً  

 . افتتاح الدورة  -١

 : املسائل التنظيمية  -٢

 انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العشرين؛   )أ(  

 اعتماد النظام الداخلي؛   )ب(  

 إقرار جدول األعمال؛   )ج(  

 انتخاب أعضاء املكتب خبالف 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

  والتكنولوجية؛ تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية  )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

اقية مبوجـب   النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على االتف           -٦
 : ١٥املادة 

  من االتفاقية؛ ٤من املادة ) و(٢مقترح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقرة   )أ(  

 .  من االتفاقية١٨ و٧مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل املادتني   )ب(  

 . تقرير جلنة التكيف  -٧

 . بطة بتأثريات تغري املناخآلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرت  -٨

 : تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٩

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

 . الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية  )ب(  

 . ٢٠١٥-٢٠١٣ة استعراض الفتر  -١٠

 .  من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة   -١١

 : املسائل املتعلقة بالتمويل  -١٢

 التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ؛   )أ(  

 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛   )ب(  

 إىل مؤمتر األطـراف واإلرشـادات   تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم   )ج(  
 املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ؛ 

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل             )د(  
 مرفق البيئة العاملية؛ 

 . االستعراض اخلامس لآللية املالية  ) ه(  

 .  منواًإرشادات إضافية موجهة إىل صندوق أقل البلدان  )و(  
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 . البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واستعراُض هذه البالغات  -١٣

 . البالغات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -١٤

 . بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٥

  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -١٦

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

 . املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  

 . القضايا اجلنسانية وتغري املناخ  -١٧

 . مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -١٨

 :  واملؤسسيةاملسائل اإلدارية واملالية  -١٩

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢البيانات املالية املراَجعة لفترة السنتني   )أ(  

 ؛ ٢٠١٥-٢٠١٤أداء امليزانية لفترة السنتني   )ب(  

 . اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية  )ج(  

 : اجلزء الرفيع املستوى  -٢٠

  ؛بيانات األطراف  )أ(  

 . راقببيانات املنظمات املشاركة بصفة م  )ب(  

 . مسائل أخرى  -٢١

 : اختتام الدورة  -٢٢

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العشرين؛   )أ(  

 . إغالق الدورة  )ب(  

 نبذة عامة : التنظيم املقتَرح ألعمال الدورة  -ثانياً  

، مبناسـبة   ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ١سُيقام حفل ترحييب صباح يوم االثنني،         -١
 . مم املتحدة لتغري املناخ يف ليما، بريوافتتاح مؤمتر األ

وسوف يفتتح رئيس مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة الدورة العشرين ملؤمتر              -٢
مهام اً  األطراف، ويقترح انتخاب رئيس الدورة العشرين ملؤمتر األطراف، الذي سيتوىل أيض          

ـ           مـؤمتر  (ول كيوتـو    رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوك
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مث سيتناول مؤمتر األطراف بعـض البنـود        . يف دورته العاشرة  ) اجتماع األطراف /األطراف
. التنظيمية واإلجرائية من جدول أعماله، مبا يف ذلك إقرار جدول األعمال وتنظـيم العمـل             
 .وسُيحيل مؤمتر األطراف بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتـضاء            

مث ستفتتح الدورة العاشرة ملـؤمتر      . وسترفع بعد ذلك اجللسة العامة االفتتاحية ملؤمتر األطراف       
 من جدول   ١اجتماع األطراف البند    /وسيتناول مؤمتر األطراف  . ألطرافاجتماع ا /األطراف

. عن بعض البنود التنظيمية واإلجرائية من جـدول أعمالـه املؤقـت             أعماله املؤقت، فضالً  
 . اجتماع األطراف/ ذلك اجللسة العامة االفتتاحية ملؤمتر األطرافوسترفع بعد

اجتماع األطراف، بعد افتتاح أعماهلما،     /وسيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      - ٣
إىل التوجيه  اً  واستناد. جلسة عامة مشتركة لالستماع إىل بيانات باسم جمموعات األطراف        

 حيث األطـراف ورؤسـاء اجللـسات إىل إجنـاز           املقدم من اهليئة الفرعية للتنفيذ الذي     
املؤمتر يف الوقت املناسب، من املزمع أن تكون البيانات املدىل هبا باسم جمموعـات                أعمال

  .)١(األطراف موجزة

وتقّرر أن تقترن اجتماعات الدورات التالية للهيئات الفرعية بالدورة العشرين ملؤمتر             -٤
 : اجتماع األطراف/طرافاألطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األ

 الدورة احلادية واألربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛   )أ(  

 الدورة احلادية واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ؛   )ب(  

الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل املعـّزز       )ج(  
 ). فريق منهاج ديربان(

اجتمـاع األطراف يف جلسات عامة     /سينعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف    و  -٥
خالل األسبوع األول لتناول ما تبقى من بنود جدويل أعماهلما اليت لن ُتحـال إىل اهليئـة                  

 . أو اهليئة الفرعية للتنفيذ/الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية و

انظـر  (ديسمرب  / كانون األول  ٩م الثالثاء   وسُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى صباح يو       -٦
 ).  أدناه لالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن اجلزء الرفيع املستوى١١٧-١١٠الفقرات 

ومن باب احلرص على اختتام املؤمتر يف وقته، تدعى األطراف إىل أن تبـذل كـل                  -٧
وستعقد . يسمربد/ كانون األول  ١٢يف وسعها من أجل إهناء اجللسات بعد ظهر اجلمعة،           ما

اجتماع األطراف يف صـباح يـوم       /جلسات عامة منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
اجتماع األطراف من اعتمـاد     /اجلمعة ذلك، كيما يتمكن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       

 . القرارات واالستنتاجات املوصى هبا يف اجللسات العامة لكل منهما

__________ 

)١( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٨، الفقرة. 
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مع خالل فترة الدورة، فـسيكون الوقـت املتـاح          وملا كانت مخس هيئات ستجت      -٨
وستنظم االجتماعات مبا يتماشى مع استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيـذ  . لالجتماعات حمدوداً 

عـن اإلجـراءات      من أجل ضمان التقيد مبمارسات إدارة الوقت الواضحة والفعالة، فضالً         
وبغية حتقيق االستفادة القصوى    . افواملمارسات العملية الوجيهة اليت تتفق عليها مجيع األطر       

من احليز الزمين املتاح للمفاوضات وضمان إغالق املؤمتر يف الوقت احملدد، جيوز للرؤسـاء،              
وستـستند هـذه    . بالتشاور مع األطراف، اقتراح تدابري لتوفري الوقت وُنهجٍ لتسريع العمل         

ة من عروض وبيانات ذات صلة،      املقترحات إىل املشاورات وإىل ما يقدَّم أثناء اجللسات العام        
  .)٣)(٢(أو استنتاجات سابقة/مع مراعاة أي مفاوضات و

إىل أن اهليئات اخلمس كلها ستجتمع خالل فتـرة         اً  وبسبب حمدودية الوقت، ونظر     -٩
األسبوعني، يرجى من اجملموعات تعديل توقيت اجتماعاهتا حبيث يتسىن بدء املناقـشات يف             

وسـُتدعى األطـراف إىل اسـتخدام وقـت         .  الوقت احملدد  إطار اهليئات اخلمس كلها يف    
املفاوضات أمثل استخدام واالنتهاء من النظر يف القضايا يف وقت مبكر تيسرياً إلغالق املؤمتر              

 . يف الوقت احملدد

ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعـني، ُحـدِّد              -١٠
، وُيتوخى من ذلك إتاحـة وقـت كـاٍف          ٠٠/١٨ يف الساعة    ع اجللسات موعد انتهاء مجي  

لألطراف واجملموعات اإلقليمية للتحضري للجلسات اليومية، ولكن جيوز يف ظروف استثنائية،           
  .)٤(حسب كل حالة على حدة، مواصلة اجللسات ملدة ساعتني إىل ثالث ساعات

أن تتبع يف تنظـيم فتـرات الـدورات         وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً األمانة ب        -١١
أو من جلسات أفرقة /املمارسة القائمة على عدم عقد أكثر من جلستني من اجللسات العامة و

االتصال يف وقت واحد، وعدم جتاوز العدد اإلمجايل للجلسات املعقودة يف وقـت واحـد،               
الفرعية األمانـة   وأوصت اهليئة   . فيها اجللسات غري الرمسية، ست جلسات، قدر اإلمكان        مبا

كذلك بأن تواصل، عند وضع اجلدول الزمين للجلسات، مراعاة القيود اليت تواجهها الوفود،             
  .)٥(وتتجنب قدر اإلمكان التعارض بني مواعيد اجللسات اليت تتناول قضايا مماثلة

وسيسترشد يف تنظيم العمل يف الدورات السابقة النعقاد مؤمتر ليما وخالله مببـادئ        -١٢
وحتقيقاً هلذه الغاية، ستتواصل اجلهود على غـرار املـؤمترات        . نفتاح والشفافية والشمولية  اال

األخرية لتجسيد هذه املبادئ من خالل عقد جلسات عامة غري رمسية، وتعزيز إتاحة الوثائق              
إلكترونياً، واإلعالن عن اجللسات يف الوقت املناسب، وبث املعلومات املتعلقة باجللسات عرب            

 . ة تلفزيونية مغلقة، ومن خالل املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، وبواسطة تويتردائر
__________ 

)٢( FCCC/SBI/2014/8 ٢٢١-٢١٨، الفقرات. 
 . أعاله١مبا يف ذلك االستنتاجات املشار إليها يف احلاشية  )٣(
)٤( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٩، الفقرة. 
)٥( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
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 شروح جدول األعمال املؤقت   -ثالثاً  

 افتتاح الدورة   -١  

سيفتتح الدورة العشرين ملؤمتر األطراف رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف،          -١٣
 ). بولندا(السيد مارتسني كوروليتس 

 ائل التنظيمية املس  -٢  

 مؤمتر األطراف يف دورته العشرينانتخاب رئيس   ) أ(  

 سيدعو رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف إىل انتخاب          :معلومات أساسية   -١٤
 فيدال أوتالورا، وزير البيئة يف بريو، رئيـساً ملـؤمتر           - السيد مانويل خرياردو بيدرو بولغار    

انت جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب قـد          وك. األطراف يف دورته العشرين   
.  فيدال أوتالورا وفقاً لقاعدة تناول الرئاسة بني اجملموعات اإلقليمية         - رشحت السيد بولغار  

 . اجتماع األطراف يف دورته العاشرة/وسيعمل أيضاً رئيساً ملؤمتر األطراف

 اعتماد النظام الداخلي   ) ب(  

 قررت األطراف، يف الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر األطـراف،           :معلومات أساسية   -١٥
، باسـتثناء   FCCC/CP/1996/2مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي الـوارد يف الوثيقـة           

، واتفقت على أن يواصل الرئيس املشاورات خالل فترة ما بني الدورات وُيقـّدم              ٤٢ املادة
 . يف حال حدوث أي تطورات جديدةتقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته العشرين 

 قد يود مؤمتر األطراف أن يقرر مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي وأن             :اإلجراء  -١٦
يدعو رئيس الدورة العشرين ملؤمتر األطراف إىل إجراء مشاورات سعياً للتوصل إىل اعتمـاد              

  . النظام الداخلي

FCCC/CP/1996/2  مـذكرة مقدمـة    .  الداخلي اعتماد النظام : املسائل التنظيمية
 األمانة من

 إقرار جدول األعمال   )ج(  

 أعّدت األمانة، باالتفاق مع رئيس الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر           :معلومات أساسية   -١٧
األطراف، مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة العشرين ملؤمتر األطراف، بعد التشاور مع            

 . املكتب ومع األطراف

 . دعى مؤمتر األطراف إىل إقرار جدول أعماله سُي:اإلجراء  -١٨
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FCCC/CP/2014/1    مـذكرة مقدمـة مـن      . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 التنفيذية األمينة

 انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس   )د(  

 بناًء على طلب من رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف،           :معلومات أساسية   -١٩
عني لكل من اهليئتني الفرعيتني مشاورات مـع منـسقي اجملموعـات            بدأت يف الدورة األرب   

اإلقليمية لتسمية أعضاء مكتب الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والـدورة العاشـرة ملـؤمتر              
. وستجرى مشاورات أخرى أثناء الدورة إذا اقتـضى األمـر         . اجتماع األطراف /األطراف

 والنظر بصورة فّعالـة     ١٨-م أ /٢٣ و ٧-م أ /٣٦وألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقررين       
 . يف ترشيح نساء لشغل املناصب االنتخابية يف أي هيئة ُتنشأ مبوجب االتفاقية

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل انتخاب أعضاء مكتب دورته العشرين والدورة           :اإلجراء  -٢٠
 . شاوراتاجتماع األطراف يف أقرب فرصة ممكنة عقب انتهاء امل/العاشرة ملؤمتر األطراف

 قبول املنظمات بصفة مراقب   ) ه(  

 اليت تتضمن   FCCC/CP/2014/4 سُتعرض على مؤمتر األطراف الوثيقة       :معلومات أساسية   -٢١
قائمة املنظمات اليت تلتمس قبوهلا بصفة مراقب، وذلك بعد أن استعرضها ونظر فيهـا مكتـب                

  .)٦(اجتماع األطراف/ر األطرافالدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمت

 .  سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب:اإلجراء  -٢٢

FCCC/CP/2014/4  املنظمات املقدمة لطلب احلصول على صـفة       : قبول املراقبني
 مذكرة مقدمة من األمانة. مراقب

 اهليئتني الفرعيتني تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت   )و(  

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة، مبا يف ذلك             :اإلجراء  -٢٣
وسُيدعى مؤمتر األطـراف    ).  أعاله ١٢-١انظر الفقرات   (اجلدول الزمين املقترح للجلسات     

املـستجدة،  أيضاً إىل تنظيم العمل تنظيماً مرناً كي يتسىن له االستجابة للظروف والتطورات            
ويف هذا السياق، سينظم مؤمتر األطـراف       . واالسترشاد مببادئ االنفتاح والشفافية والشمول    

 . عمله هبدف ضمان تناول الواليات املسندة إليه يف دورته العشرين

__________ 

مات املراِقبة لدى دورات مؤمتر األطراف ودورات       ، يطَّبق إجراء واحد لقبول املنظ     ١-م أإ /٣٦وفقاً للمقرر    )٦(
مؤمتر األطراف العامل بوصفة اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، على أن يتوىل مؤمتر األطراف البت               

 .يف قبول املنظمات املراِقبة
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FCCC/CP/2014/1    مـذكرة مقدمـة مـن      . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 التنفيذية األمينة

FCCC/SBSTA/2014/3  مـذكرة مقدمـة مـن      . عمال املؤقت وشروحه  جدول األ
 التنفيذية األمينة

FCCC/SBI/2014/9    مـذكرة مقدمـة مـن      . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 التنفيذية األمينة

FCCC/ADP/2013/1    مـذكرة مقدمـة مـن      . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 التنفيذية األمينة

 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة   )ز(  

 من املطلوب اختاذ قرار يف الدورة العشرين ملؤمتر األطراف بشأن           :معلومات أساسية   -٢٤
البلد املضيف للدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطـراف والـدورة الثانيـة عـشرة ملـؤمتر                

ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، من      اً  اجتماع األطراف، الذي سيكون، وفق    /األطراف
  .)٧(ألفريقيةجمموعة الدول ا

وفيما يتعلق بالدورات املقبلة األخرى، سيكون رئيس الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر             -٢٥
اجتماع األطراف من جمموعـة دول آسـيا        /األطراف والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف     

 . واحمليط اهلادئ، متاشياً مع مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية

ة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، مبواعيـد فتـرات الـدورات املقبلـة              وأوصت اهليئ   -٢٦
  .)٨(٢٠١٨-٢٠١٥بق االتفاق عليها لألعوام ، منقحة بذلك املواعيد اليت س٢٠١٩-٢٠١٥ لألعوام

 جيب على مؤمتر األطراف اختاذ قرار بشأن البلد املضيف للـدورة الثانيـة              :اإلجراء  -٢٧
وقد يـود  . اجتماع األطراف/ والدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف    والعشرين ملؤمتر األطراف  

مؤمتر األطراف أيضاً أن يدعو األطراف املهتمة إىل تقدمي عروضها الستضافة الدورة الثالثـة              
والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة عشرة الجتماع األطراف، ويتخذ أي إجراء آخـر             

 . يراه مناسباً

__________ 

، أبلغت الدول األفريقية األمانة بأن اجملموعة قد زكـت          ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٣مبوجب رسالة مؤرخة     )٧(
السنغال بصفتها الدولة املضيفة للدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف والـدورة الثانيـة عـشرة ملـؤمتر               

 .اجتماع األطراف/األطراف
)٨( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٤-٢١٠، الفقرات. 
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 تقرير املتعلِّق بوثائق التفويض اعتماد ال  )ح(  

 من مشروع النظام الداخلي املعمول به، ُتقدَّم        ١٩ وفقاً للمادة    :معلومات أساسية   - ٢٨
وثائق تفويض ممثلي األطراف، وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين، إىل األمانة يف            

انة بـأي تغـيري الحـق يف    كما ُتبلَّغ األم  .  ساعة بعد افتتاح الدورة    ٢٤موعد ال يتجاوز    
وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عـن وزيـر              . تشكيلة الوفد 

اخلارجية، ويف حالة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية تصدر هذه الوثائق عن السلطة            
ه وسيفحص املكتب وثائق التفويض ويقدم تقريره بشأهنا ليعتمد       . املختصة يف تلك املنظمة   

وحيق للممثلني املـشاركة    ).  من مشروع النظام الداخلي    ٢٠املادة    انظر(مؤمتر األطراف   
بصورة مؤقتة يف الدورة يف انتظار القرار الذي يتخذه مؤمتر األطـراف بقبـول وثـائق                

واألطراف اليت لـديها وثـائق      ).  من مشروع النظام الداخلي    ٢١انظر املادة   (تفويضهم  
ا اليت ميكنها املشاركة يف اعتماد تعديالت على االتفاقية أو          التفويض الصحيحة هي وحده   

وسُيعرض على مؤمتر األطراف التقرير الذي سيقدمه       . أي بروتوكول أو صك قانوين آخر     
 . املكتب عن وثائق التفويض العتماده

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد التقرير املتعلق بوثائق تفـويض ممثلـي             :اإلجراء  -٢٩
وسُيسمح للمثلني باملشاركة مؤقتاً يف الـدورة، يف        .  الذين حيضرون دورته العشرين    األطراف

 . انتظار هذا اإلجراء

 تقريرا اهليئتني الفرعيتني   -٣  

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   ) أ(  

لوجيـة،   سُيبلّغ رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو       :معلومات أساسية   - ٣٠
مجلة أمور، عن أية توصيات بشأن مشاريع املقررات أو االسـتنتاجات املقدمـة إىل                يف

األطراف ليعتمدها يف دورته العشرين والناشئة عن أعمـال اهليئـة الفرعيـة يف                مؤمتر
األربعني واحلادية واألربعني، كما سيبلغ عن أية قضايا أخرى كُلفـت اهليئـة               دورتيها

 . الفرعية بالنظر فيها

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلحاطة علماً بالتقدم احملرز يف أعمال اهليئـة             :اإلجراء  -٣١
  .  والنظر يف مشاريع املقررات أو االستنتاجات املوصى هبا العتمادها٢٠١٤الفرعية يف عام 

FCCC/SBSTA/2014/2 
  Add.1و

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا        
 / حزيران ١٥ إىل   ٤ألربعني، املعقودة يف بون يف الفترة من        ا

 ٢٠١٤يونيه 
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 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ   ) ب(  

 سُيبلّغ رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف مجلة أمـور، عـن أيـة              :معلومات أساسية   -٣٢
ها يف  توصيات بشأن مشاريع املقررات أو االستنتاجات املقدمة إىل مؤمتر األطراف ليعتمـد           

دورته العشرين والناشئة عن أعمال اهليئة الفرعية يف دورتيها األربعني واحلادية واألربعـني،             
 . كما سيبلغ عن أية قضايا أخرى كُلفت اهليئة الفرعية بالنظر فيها

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلحاطة علماً بالتقدم احملرز يف أعمال اهليئـة             :اإلجراء  -٣٣
 .  والنظر يف مشاريع املقررات أو االستنتاجات املوصى هبا العتمادها٢٠١٤الفرعية يف عام 

FCCC/SBI/2014/8   
  Add.1و

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا األربعني املعقـودة          
 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥ إىل ٤يف بون يف الفترة من 

 عمل املعزز تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان لل  -٤  

، عملية ترمـي    ١٧-م أ /١متر األطراف، مبوجب مقرره      أطلق مؤ  :معلومات أساسية   -٣٤
إىل وضع بروتوكول أو صك قانوين آخر أو وثيقة متفق عليها هلا قـوة قانونيـة يف إطـار                   

متر األطراف،  وطلب مؤ . االتفاقية تسري على مجيع األطراف، من خالل فريق منهاج ديربان         
 . ، من فريق منهاج ديربان أن يعّجل هبذه العملية١٩-م أ/١مبوجب مقرره 

، إطالق خطة عمـل بـشأن       ١٧- م أ /١ؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     وقرر م   - ٣٥
النهوض مبستوى الطموح يف أهداف التخفيف من أجل حتديد واستطالع خيارات طائفة            

ل بذل مجيـع    من اإلجراءات اليت ميكن أن تسد الفجوة يف مستوى هذا الطموح مبا يكف            
وباإلضـافة إىل ذلـك، قـرر       . األطراف أكرب قدر ممكن من اجلهود يف جمال التخفيف        

األطراف أن يقدم فريق منهاج ديربان تقارير عن تقدم أعماله إىل الدورات املقبلة               مؤمتر
 . ملؤمتر األطراف

 ، أن ينظر فريق منهاج ديربـان يف       ١٨-م أ /٢متر األطراف، مبوجب املقرر     وقرر مؤ   -٣٦
عناصر مشروع نص تفاوضي يف أجل أقصاه موعد دورته املقرر عقدها بالتزامن مع الـدورة    

، بغية إتاحة نص تفاوضي قبـل       ٢٠١٤ديسمرب  /العشرين ملؤمتر األطراف، يف كانون األول     
 . ٢٠١٥مايو /أيار

، إىل فريق منـهاج ديربـان أن        ١٩-م أ /١متر األطراف، مبوجب مقرره     وطلب مؤ   -٣٧
ل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف، املعلومات اليت ستقدمها األطراف لدى عرض           ُيحدد، حبلو 

 . من نفس املقرر) ب(٢مسامهاهتا املقررة احملددة وطنياً املشار إليها يف الفقرة 

أن ينظر يف تنفيذ املزيد من األنشطة       اً  ومبوجب املقرر نفسه، قرر مؤمتر األطراف أيض        -٣٨
قة برفع مستوى الطموح يف أهداف التخفيف يف الدورة العـشرين           يف إطار خطة العمل املتعل    

 . ملؤمتر األطراف
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، اجلزأين الرابع واخلامس مـن دورتـه        ٢٠١٤وعقد فريق منهاج ديربان، يف عام         -٣٩
وسيعقد اجلزء السادس من الدورة     . وُيشار أدناه إىل تقريري الفريق عن ذينك اجلزأين       . الثانية

، يف بون،   ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ إىل   ٢٠بان يف الفترة من     الثانية لفريق منهاج دير   
وسوف تعقد الدورة الثالثة لفريق منهاج ديربان بالتزامن مع الدورة العشرين ملـؤمتر             . أملانيا

 . األطراف يف ليما

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير فريق منهاج ديربان عما أحرزه مـن               :اإلجراء  -٤٠
، واختاذ أي إجراء إضايف يراه مناسباً، ال سيما فيما يتعلـق باتفـاق              ٢٠١٤ أعماله يف عام     تقدم يف 

، واملعلومات اليت ستقدمها األطراف لدى عرض مسامهاهتا املقررة احملددة وطنياً، وتنفيذ            ٢٠١٥ عام
 . املزيد من األنشطة يف إطار خطة العمل املتعلقة برفع مستوى الطموح يف أهداف التخفيف

FCCC/CP/2013/10/Add.1           تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة عشرة املعقـودة يف
 .٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ إىل   ١١وارسو يف الفترة من     

اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف      :اجلزء الثاين . إضافة
 دورته التاسعة عشرة

FCCC/ADP/2013/3     عين مبنهاج ديربان للعمـل     تقرير الفريق العامل املخصص امل
املعزَّز عن اجلزء الثالث من دورته الثانية، املعقود يف وارسـو           

 ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ١٢يف الفترة من 

FCCC/ADP/2014/1          تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل
 بـون يف    املعزَّز عن اجلزء الرابع من دورته الثانية، املعقود يف        

 ٢٠١٤مارس / آذار١٤إىل  ١٠ الفترة من

FCCC/ADP/2014/2          تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل
املعزَّز عن اجلزء اخلامس من دورته الثانية، املعقود يف بون يف           

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٤إىل  ٤ الفترة من

FCCC/ADP/2014/4      املعين مبنهاج ديربان للعمـل     تقرير الفريق العامل املخصص
املعزَّز عن اجلزء السادس من دورته الثانية، املعقود يف بون يف           

 ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٥ إىل ٢٠الفترة من 

  من االتفاقية ١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -٥  

. راءات اعتماد بروتوكوالت لالتفاقية    من االتفاقية إج   ١٧ تتضمن املادة    :معلومات أساسية   -٤١
 أُبلغ  ٢٠٠٩ وقُدمت مخسة منها يف عام    . ، قدمت األطـراف ستـة اقتراحـات    ١٧ووفقاً للمادة   

، وأُبلغ هبا الوديـع للعلـم       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٦هبا األطراف يف االتفاقية واملوقعون عليها حبلول        
، أُرسـل إىل األطـراف يف االتفاقيـة         ٢٠١٠وقُّدم مقترح يف عام     . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥ يف

 . ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧، وإىل الوديع للعلم يف ٢٠١٠مايو / أيار٢٨واملوقعني عليها يف 



FCCC/CP/2014/1 

GE.14-16897 12 

واتفق مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة على إدراج هذا البند يف جدول األعمـال                 -٤٢
  .)٩(ع النظام الداخلي املعمول به من مشرو١٦و) ج(١٠املؤقت لدورته العشرين، عمالً باملادتني 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف املقترحات الواردة أدناه واختـاذ أي             :اإلجراء  -٤٣
 . إجراء يراه مناسباً

FCCC/CP/2009/3          مشروع بروتوكول لالتفاقية أعّدته حكومة اليابان العتمـاده يف
 من األمانةمذكرة مقدمة . الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/4           مشروع بروتوكول لالتفاقية مقدم مـن حكومـة توفـالو
 مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية١٧مبوجب املادة 

FCCC/CP/2009/5    مشروع بروتوكول لالتفاقية أعّدته حكومة أستراليا العتمـاده يف
 انةمذكرة مقدمة من األم. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/6         مشروع بروتوكول لالتفاقية أعّدته حكومـة كوسـتاريكا
مـذكرة  . العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف     

 مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2009/7           مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقيـة أعّدتـه حكومـة
الواليات املتحدة األمريكية العتماده يف الـدورة اخلامـسة         

 مذكرة مقدمة من األمانة. عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2010/3          بروتوكول مقترح لالتفاقية مقدم من غرينادا العتماده يف الدورة
 مذكرة مقدمة من األمانة. السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

  ١٥ النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على االتفاقية مبوجب املادة  -٦  

 من االتفاقية إجراءات إدخال تعديالت علـى        ١٥ تتضمن املادة    :معلومات أساسية   -٤٤
، قدمت األطراف مقترحني لكي ينظر فيهما مؤمتر األطـراف يف           ١٥ووفقاً للمادة   . االتفاقية

 . دورته السابعة عشرة

 ية  من االتفاق٤من املادة ) و(٢مقترح مقدم االحتاد الروسي لتعديل الفقرة   ) أ(  

/  أيـار  ٢٤ أحال االحتاد الروسي إىل األمانة، يف رسالة مؤرخة          :معلومات أساسية   -٤٥
وأرسلت األمانـة   .  من االتفاقية  ٤من املادة   ) و(٢، نص مقترح لتعديل الفقرة      ٢٠١١مايو  

املقترح إىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها قبل انعقاد الدورة السابعة عـشرة ملـؤمتر               
 . ٢٠١١يونيه / حزيران٢٢بستة أشهر، وأرسلته إىل الوديع للعلم يف األطراف 

__________ 

)٩( FCCC/CP/2013/10 ٦٣، الفقرة. 
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وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته التاسعة عشرة، إدراج هذا البنـد يف جـدول األعمـال                  -٤٦
  .)١٠( من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠املؤقت لدورته العشرين، عمالً باملادتني 

 . األطراف إىل النظر يف هذا املقترح واختاذ أي إجراء يراه مناسباً سُيدعى مؤمتر :اإلجراء  -٤٧

FCCC/CP/2011/5         مـن  ) و(٢مقترح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقرة
 مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية٤املادة 

  من االتفاقية ١٨ و٧مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل املادتني   )ب(  

 أحالت بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك إىل األمانـة، يف رسـالة            :معلومات أساسية   -٤٨
وأرسـلت  .  من االتفاقية  ١٨ و ٧، نص مقترح لتعديل املادتني      ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦مؤرخة  

األمانة املقترح إىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها قبل انعقاد الدورة الـسابعة عـشرة               
 . ٢٠١١يونيه / حزيران٢٢تة أشهر، وأرسلته إىل الوديع للعلم يف ملؤمتر األطراف بس

وقرر . وأشار الرئيس، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، إىل تلقي مقترح منقح             -٤٩
مؤمتر األطراف، يف دورته التاسعة عشرة، إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورتـه               

  .)١٢)(١١( من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠العشرين، عمالً باملادتني 

 .  سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا املقترح واختاذ أي إجراء يراه مناسباً:اإلجراء  -٥٠

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

 تقرير جلنة التكيف   -٧  

، إىل جلنـة    ١٧-م أ /٢متر األطراف، مبوجب مقـرره       طلب مؤ  :معلومات أساسية   -٥١
 . التكيف أن تقدم إليه تقارير سنوية عن طريق اهليئتني الفرعيتني

ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للـدورة              -٥٢
) FCCC/SBSTA/2014/3(ني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة        احلادية واألربع 

وجدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة احلاديـة واألربعـني للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ         
)FCCC/SBI/2014/9 .( 

__________ 

)١٠( FCCC/CP/2013/10 ٦٧، الفقرة. 
)١١( FCCC/CP/2011/4/Rev.1. 
)١٢( FCCC/CP/2013/10٧٠ ، الفقرة. 
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 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيه،             :اإلجراء  -٥٣
 . اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتماوإىل 

FCCC/SB/2014/2 تقرير جلنة التكيف  
  <www.unfccc.int/6053> معلومات إضافية

 آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ   -٨  

، آلية وارسـو    ١٩-م أ /٢ متر األطراف، مبوجب مقرره    أنشأ مؤ  :معلومات أساسية   -٥٤
الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، مبا يف ذلك الظواهر املناخيـة              
القصوى والظواهر البطيئة احلدوث، يف البلدان النامية األشد تعرضاً لآلثار الضارة املترتبة على  

 . تغري املناخ

جلنة تنفيذية تعمل بتوجيـه مـن       اً  ألطراف أيض ومبوجب املقرر نفسه، أنشأ مؤمتر ا       -٥٥
مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمامه لتقدمي اإلرشادات الالزمة لتنفيذ مهام آليـة وارسـو              

إىل اللجنة التنفيذية أن تقّدم تقريراً سنوياً إىل مؤمتر األطراف عن طريق            اً  وطلب أيض . الدولية
 واهليئة الفرعية للتنفيـذ، وأن تعـد توصـيات          اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    

 . حسب االقتضاء

وطلب كذلك إىل اللجنة التنفيذية أن تضع خطة عملها األولية ملدة سنتني من أجل                -٥٦
تنفيذ مهام آلية وارسو الدولية، مبا يف ذلك حتديد اجلدول الزمين لالجتماعات مبراعاة املسائل              

، لكي ينظر فيها يف الدورة احلادية واألربعني        ١٨-م أ /٣ر   من املقر  ٧ و ٦ الفقرتني   احملددة يف 
 . للهيئتني الفرعيتني

ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للـدورة              -٥٧
) FCCC/SBSTA/2014/3(احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة         

حه للدورة احلاديـة واألربعـني للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ      وجدول األعمال املؤقت وشرو   
)FCCC/SBI/2014/9 .( 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيه،             :اإلجراء  -٥٨
 . وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتما

FCCC/SB/2014/4    لية وارسو الدولية املعنية باخلـسائر      تقرير اللجنة التنفيذية آل
 واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

 <www.unfccc.int/8018> معلومات إضافية
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 تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا   -٩  

 ملناخ التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا ا  )أ(  

، أن تعدَّ اللجنة    ١٦-م أ /١متر األطراف، مبوجب مقرره      قرر مؤ  :معلومات أساسية   -٥٩
التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز شبكة تكنولوجيا املناخ تقارير عن أنشطتهما وأدائهمـا            

وطلب مـؤمتر األطـراف،     . ملهامهما ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني        
، إىل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ التشاور مع اللجنة التنفيذية          ١٨-م أ /١٤وجب مقرره   مب

املعنية بالتكنولوجيا بشأن وضع إجراءات إلعداد تقرير سنوي مـشترك ُيرفـع إىل مـؤمتر               
 . األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني

وشروحه للـدورة   ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقت            -٦٠
) FCCC/SBSTA/2014/3(احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة         

وجدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة احلاديـة واألربعـني للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ         
)FCCC/SBI/2014/9 .( 

والتكنولوجيـة  وأوصت الدورة األربعون لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة             -٦١
واهليئة الفرعية للتنفيذ مبشروع مقرر العتمـاده يف الـدورة العـشرين ملـؤمتر األطـراف                

  .)١٣()، على التوايلFCCC/SBI/2014/8/Add.1 وFCCC/SBSTA/2014/2/Add.1 الوثيقتان(

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البنـد الفرعـي إىل اهليئـتني              :اإلجراء  - ٦٢
ر فيه، وإىل حبث اعتماد أي مشاريع مقررات أو استنتاجات توصي هبـا             الفرعيتني للنظ 

 . اهليئتان الفرعيتان

FCCC/SB/2014/3          التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا
 ٢٠١٤ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 

 <www.unfccc.int/focus/technology/items/7000.php> معلومات إضافية

 الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية   )ب(  

، علـى أن    ١٨-م أ /١متر األطراف، مبوجب مقـرره       وافق مؤ  :معلومات أساسية   -٦٣
ميضي، خالل دورته العشرين، يف إقامة روابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقيـة،              

 مـن   ١٧األخضر للمناخ، اليت ُوضعت طبقاً للفقـرة        مع مراعاة توصيات جملس الصندوق      
، وتوصيات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، الـيت ُوضـعت وفقـاً            ١٧-م أ /٣ املقرر
 . ١٧-م أ/٤ من املقرر ٦ للفقرة

__________ 

، استمرت الدورة األربعون لكل من اهليئـتني الفـرعيتني يف         FCCC/CP/2013/10 من الوثيقة    ٧٥ للفقرة   وفقاً ) ١٣(
النظر يف التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بالنـسبة               

 . فيه ويعتمد يف الدورة العشرين ملؤمتر األطراف وأوصت مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة ينظر٢٠١٣لعام 
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 سيدعى مؤمتر األطراف إىل املضي يف إقامة روابط بني آلية التكنولوجيـا              :اإلجراء  -٦٤
راعاة توصيات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، وجملـس الـصندوق          واآللية املالية، مع م   

 . األخضر للمناخ بشأن هذه املسألة، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

FCCC/CP/2014/6       توصيات : الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية
 اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

FCCC/CP/2014/8         تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطـراف .
 مذكرة مقدمة من األمانة

 <www.unfccc.int/focus/technology/items/7000.php> معلومات إضافية
<www.gcfund.org> 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٠  

 ملدى مالءمة اهلدف     قرر مؤمتر األطراف إجراء استعراض دوري      :معلومات أساسية   -٦٥
العاملي الطويل األجل والتقدم العام احملرز حنو حتقيقه، مبساعدة من اهليئة الفرعيـة للمـشورة        
العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، وبدعم من حوار اخلرباء املنظم بتوجيـه مـن              

  .)١٦)(١٥)(١٤(اهليئتني الفرعيتني

وطلب مؤمتر األطراف إىل اهليئتني الفرعيتني أن تبلغا عن اعتباراهتمـا ونتائجهمـا،               -٦٦
وطلب اجمللـس   . وقرر أن يعاجل تلك االعتبارات ويقدم توجيهات إضافية، حسب االقتضاء         

، إىل ميسري حوار اخلرباء املنظم إىل أن يقدما إىل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف تقريراً       اً  أيض
  .)١٩)(١٨)(١٧(يئتني الفرعيتني، عن األعمال املضطلع هبا يف إطار احلوارعن طريق اهل

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيه،             :اإلجراء  -٦٧
 . وإىل تقدمي توجيهات إضافية، حسب االقتضاء، استناداً إىل توصياهتما

__________ 

 .٧٩، الفقرة ١٨-م أ/١، و١٣٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرران،  )١٤(
 .١٦٢، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٥(
 .٨٦ و٨٥، الفقرتان ١٨-م أ/١املقرر  )١٦(
 .١٦٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٧(
حلادية واألربعـني لكـل مـن اهليئـتني         سيعقد االجتماع الرابع حلوار اخلرباء املنظم باالقتران مع الدورة ا          )١٨(

ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدويل األعمال املؤقتني وشروحهما للدورة احلاديـة             . الفرعيتني
والـدورة احلاديـة    ) FCCC/SBSTA/2014/3(واألربعني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة        

 ).FCCC/SBI/2014/9(واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ).ج(٨٧، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١٩(
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FCCC/SB/2014/1 Report on the structured expert dialogue on the 2013–

2015 review for 2014 

 <www.unfccc.int/6998> معلومات إضافية

  من االتفاقية ٤من املادة ) ب( و)أ(٢لثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة االستعراض ا  -١١  

 من االتفاقية على إجراء استعراض      ٤من املادة   ) د(٢ تنص الفقرة    :معلومات أساسية   -٦٨
 ٣١ يف موعد ال يتجاوز      ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢ٍن ملدى كفاية أحكام الفقرتني الفرعيتني       ثا

ويف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف، أبلغ الـرئيس األطـراف          . ١٩٩٨ديسمرب  /كانون األول 
وأثناء النظر يف   . بتعذّر التوصل إىل اتفاق على أية استنتاجات أو مقررات بشأن هذه املسألة           

 والـصني  ٧٧  عمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، اقترحت جمموعـة ال   جدول األ 
استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكـام      : "تعديل بند جدول األعمال هذا حبيث يصبح كاآليت       

ومل ُيتوصل إىل اتفاق بشأن هـذا       ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢الفقرتني الفرعيتني   
وأُدرج هـذا البنـد يف      . جدول أعمال الدورة، وأبقى هذا البند معلقاً      االقتراح، فأقر املؤمتر    

جدول األعمال املؤقت لدورات مؤمتر األطراف من السادسة إىل الثانية عـشرة، مـشفوعاً              
وقرر مؤمتر األطراف، يف دورتـه      .  والصني ٧٧  حباشية ُتبني التعديل الذي اقترحته جمموعة ال      

من الرئيس، دعوة األمني التنفيذي إىل دراسة هذا الوضـع يف           الثالثة عشرة، بناًء على مقترح      
ضوء ما حيدث من تطورات خالل تلك الدورة وتقدمي مقترحات تنظر فيها اهليئة الفرعيـة               

وبناًء على اقتراح من الرئيس، واستناداً إىل توصية مقدمة         . للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين    
 يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف إحالة النظر يف هـذا            من اهليئة الفرعية للتنفيذ، تقّرر    

وأرجـأ  ). ١٠، الفقرة   FCCC/CP/2008/7(البند إىل الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف        
مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة النظر يف هذا البند إىل دورته السابعة عشرة بنـاًء                 

 من مشروع النظام الداخلي املعمـول بـه ويف          ١٣دة  على اقتراح من الرئيس، وعمالً باملا     
الدورات السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، أقر املـؤمتر جـدول        
األعمال وأبقى هذا البند معلقاً، وأجرى الرئيس مشاورات بشأن املوضوع وقدم تقريراً عن             

طراف يف دورته التاسعة عشرة على أن       ووافق مؤمتر األ  . حصيلة هذه املشاورات إىل األطراف    
 من مشروع النظام    ١٦ينظر يف هذا البند خالل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف، وفقاً للمادة            

 . الداخلي املعمول به

 .  سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند واختاذ أي إجراء يراه مناسباً:اإلجراء  -٦٩
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 ويل املسائل املتعلقة بالتم  -١٢  

 التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ   ) أ(  

، مواصـلة   ١٩-م أ /٣رر مؤمتر األطراف، مبوجـب مقـرره         ق :معلومات أساسية   -٧٠
املداوالت املتعلقة بالتمويل الطويل األجل وطلب إىل األمانة أن تنظم حلقات عمل أثناء فترة              

 ونظمت حلقة عمـل مـن       .٢٠٢٠ إىل عام    ٢٠١٤انعقاد الدورات يف الفتـرة مـن عام       
جزأين أثناء الدورة بشأن التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ، بالتزامن مع الدورة األربعني             
لكل من اهليئتني الفرعيتني واجلزء اخلامس من الدورة الثانيـة لفريـق منـهاج ديربـان يف                 

  .)٢٠(٢٠١٤يونيه /حزيران

عـن  اً  موجزاً  أعدت األمانة تقرير  للتكليف الصادر عن مؤمتر األطراف،      اً  ووفق  - ٧١
حلقة العمل سلط الضوء على مداوالت املشاركني، الذين كان من بينهم أطراف وممثلون 
عن منظمات اجملتمع املدين، ومؤسسات مالية دولية، ووكاالت تابعة لألمـم املتحـدة             

ق وأصحاب مصلحة آخرون، بشأن االستراتيجيات والنهج من أجل زيادة التمويل املتعل          
عـن    باملناخ، والتعاون على حتسني البيئات التمكينية، ودعم أنشطة التأهـب، فـضالً           

وباإلضافة إىل نظر مؤمتر األطراف يف التقرير املوجز       . احتياجات البلدان النامية من الدعم    
احلوار الوزاري الرفيع املستوى بشأن التمويل      اً  عن حلقة العمل، سيسترشد بالنتائج أيض     

 . اخاملتعلق باملن

 سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف التقرير املوجز عن حلقة العمـل             :اإلجراء  - ٧٢
وسـيدعى مـؤمتر    . واختاذ أي إجراءات الزمة بشأن النتائج املوضوعية حللقة العمـل         

إىل تقدمي توجيهات بشأن تنظيم حلقات عمل يف املستقبل بشأن التمويل           اً  أيض  األطراف
 . الطويل األجل

FCCC/CP/2014/3            تقرير موجز عن حلقة العمل أثناء الدورة بـشأن التمويـل
مذكرة مقدمة  . ٢٠١٤الطويل األجل املتعلق باملناخ يف عام       

 من األمانة

 <www.unfccc.int/6814.php> معلومات إضافية

<www.unfccc.int/8168.php> 

__________ 

 .١٢، الفقرة ١٩-م أ/٣املقرر  )٢٠(



FCCC/CP/2014/1 

19 GE.14-16897 

 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل   ) ب(  

، أن تقدم إليـه     ١٧-م أ /٢رر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       ق :معلومات أساسية   -٧٣
اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل، يف كل دورة عادية من دوراته، تقارير وتوصيات بشأن مجيع              

 . جوانب عملها، لينظر فيها

عـن نتـائج    اً  ، ستقدم اللجنة تقرير   ٢٠١٤لوالية اللجنة وخطة عملها لعام      اً  ووفق  -٧٤
  :)٢١( توصيات إىل مؤمتر األطراف باختاذ إجراءات بشأن ما يليأعماهلا، يتضمن

 تقييم وعرض عام لفترة سنتني لتدفقات التمويل املتعلق بتغري املناخ؛   )أ(  

 مسامهة اخلرباء يف االستعراض اخلامس لآللية املالية؛   )ب(  

 ؛ اإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ  )ج(  

نتائج منتدى االتصال والتبادل املستمر للمعلومات فيمـا بـني اهليئـات              )د(  
  ؛)٢٢(والكيانات املعنية بتمويل مكافحة تغري املناخ

قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه والتقييم والعرض العـام الثنـائيي              ) ه(  
 . السنوات لتدفقات التمويل املتعلق باملناخ

مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويـل            سُيدعى   :اإلجراء  -٧٥
 . املتضمن توصيات بشأن نتائج األعمال املشار إليها أعاله، واختاذ أي إجراء يراه مناسباً

FCCC/CP/2014/5 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف 

 <www.unfccc.int/6877.php> معلومات إضافية

تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدَّم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات املوجَّهـة إىل               )ج(  
 الصندوق األخضر للمناخ 

 يقدم جملس الصندوق، على النحو املنصوص عليه يف صك إدارة :معلومات أساسية  - ٧٦
من التوجيهات مـن     اًإىل مؤمتر األطراف لينظر فيه، ويتلقى مزيد      اً  سنوياً  الصندوق، تقرير 
 . مؤمتر األطراف

ومن املتوقع أن ينظر مؤمتر األطراف يف تقرير جملس الصندوق عن التقدم احملـرز يف                 -٧٧
أعماله يف جمال تفعيل الصندوق بالكامل، مبا يف ذلك وضع الصيغة النهائيـة لالشـتراطات               

اً سيقدم الصندوق أيـض   و. األساسية للحصول على املوارد املالية وإدارهتا وبرجمتها وصرفها       
عن التقدم احملرز يف أعماله املتعلقة بدعم استعداد الصندوق وأنشطته التحضريية، وعن            اً  تقرير

 . األعمال اجلارية الستكمال املبادئ التوجيهية التشغيلية والسياساتية األخرى للصندوق
__________ 

 .٦، الفقرة ١٩-م أ/٧املقرر  )٢١(
 .<http://unfccc.int/7552.php> :يتوفر املزيد من املعلومات يف املوقع التايل )٢٢(
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 للصندوق ينبغـي    وشدد مؤمتر األطراف، يف وارسو، على أن حجم تعبئة املوارد األولية            -٧٨
وقـد  . أن يكون من األمهية حبيث يعكس احتياجات البلدان النامية يف جمال التصدِّي لتغيُّر املناخ             

  .)٢٣(عن نتائجهااً أطلق الصندوق عملية تعبئة املوارد األولية، وسيقدم إىل مؤمتر األطراف تقرير

دمة من جملس الـصندوق      سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف التقارير املق        :اإلجراء  -٧٩
األخضر للمناخ واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وتقدمي التوجيـه، حـسب االقتـضاء، إىل              

 . الصندوق األخضر للمناخ بشأن الربامج والسياسات ومعايري األهلية

FCCC/CP/2014/8         تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطـراف .
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2014/5 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف 

 <www.unfccc.int/5869.php> معلومات إضافية

<www.unfccc.int/6877.php> 

تقرير مرفق البيئة العاملية املقّدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات املوجهـة إىل مرفـق                 )د(  
 العاملية  البيئة

 تنص مذكرة التفاهم املوقعة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة           :أساسيةمعلومات    -٨٠
، على أن يقدم مرفق البيئة العاملية ملؤمتر األطـراف تقـارير            ٢-م أ /١٢العاملية، املرفقة باملقرر    

 . سنوية ووثائق رمسية عامة أخرى بشأن تنفيذ توجيهات مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية

، إىل مرفق البيئة العاملية مجلة أمور ١٩-م أ/٦لب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره وط  -٨١
 : منها ما يلي

حتديد اخلطوات اليت اختذهتا من أجل تيسري أنشطة إعداد عمليـة خطـط               )أ(  
  عمالً التكيف الوطنية يف البلدان النامية األطراف اليت ليست من البلدان األقل منواً األطراف،            

 ؛ ١٨-م أ/٩من املقرر ) ج(١بالفقرة 

تقدمي الدعم، يف نطاق واليته، لتنفيذ املشاريع القطرية احملددة يف عمليـات              )ب(  
 . تقييم االحتياجات التكنولوجية اليت أعدهتا البلدان األطراف النامية

، إىل اللجنـة الدائمـة املعنيـة        ١٨-م أ /٩ب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      وطل  -٨٢
، مشاريع إرشـادات    ٢٠١٣م إليه، يف كل دورة من دوراته، بدءاً من عام           بالتمويل أن تقد  

ملرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، استناداً إىل التقرير الـسنوي              
 . الذي يقدمه املرفق إىل مؤمتر األطراف واآلراء اليت تقدمها األطراف

__________ 

 .١٤، الفقرة ١٩-م أ/٤املقرر  )٢٣(
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طراف إىل النظر يف التقارير املقدمة من الصندوق األخضر          سيدعى مؤمتر األ   :اإلجراء  -٨٣
للمناخ واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وتقدمي التوجيه، حسب االقتـضاء، إىل الـصندوق             

 . األخضر للمناخ بشأن الربامج والسياسات ومعايري األهلية

FCCC/CP/2014/2  
 Add.1 و

مـذكرة  . ر األطراف تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمت      
 مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2014/5 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف 

 االستعراض اخلامس لآللية املالية   ) ه(  

، املبـادئ   ١٩-م أ /٨مد مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره        اعت :معلومات أساسية   -٨٤
ية، وطلب إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل مواصـلة         التوجيهية احملدثة الستعراض اآللية املال    

تقدمي إسهامات اخلرباء يف االستعراض اخلامس لآللية املالية، كيما يستكمل مؤمتر األطـراف             
وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة         . االستعراض يف دورته العشرين   

ت عن تشغيل سجل إجراءات التخفيـف املالئمـة         عشرة، إىل األمانة موافاته سنوياً مبعلوما     
  .)٢٤(وطنياً، من أجل إثراء املناقشات املتعلقة باآللية املالية

 سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف مسامهة اخلرباء اليت قدمتـها اللجنـة              :اإلجراء  -٨٥
 . ملاليةالدائمة املعنية بالتمويل واعتماد مقرر ينهي مبوجبه االستعراض اخلامس لآللية ا

FCCC/CP/2014/5 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف 

FCCC/CP/2013/INF.1 Second annual report to the Conference of the Parties on 

the operation of the registry of nationally appropriate 

mitigation actions 

 <www.unfccc.int/6878.php> معلومات إضافية

 إرشادات إضافية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواً   )و(  

 للمزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقـت وشـروحه           :معلومات أساسية   -٨٦
 ). FCCC/SBI/2014/9(للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

ة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ         سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحال     :اإلجراء  -٨٧
 . للنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

__________ 

 اليت تتضمن تقريراً    FCCC/CP/2014/INF.1 وقد أعدت األمانة الوثيقة   ). ب(٥٢، الفقرة   ١٧-م أ /٢املقرر   )٢٤(
وُتدعى األطراف إىل النظر يف الوثيقـة     . ٢٠١٣عن تشغيل سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف عام          

 . من جدول األعمال، حسب االقتضاء،١٢يف إطار البند 
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FCCC/SBI/2014/MISC.3 Information on experiences with the implementation of the 
remaining elements of the least developed countries work 
programme. Submissions by Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2014/INF.17 Synthesis report on the progress made in the implementation 
of the remaining elements of the least developed countries 
work programme. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2014/2 
  Add.1و

مـذكرة  . لعاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف     تقرير مرفق البيئة ا   
 مقدمة من األمانة

 /unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism> معلومات إضافية
least_developed_country_fund/items/4723.php> 

  البالغات البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واستعراُض هذه  -١٣  

 لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقت          :معلومات أساسية   -٨٨
وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة              

)FCCC/SBSTA/2014/3 (        وجدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئة
 ). FCCC/SBI/2014/9(ذ الفرعية للتنفي

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعيـة للمـشورة              :اإلجراء  -٨٩
 . العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

 التفاقية البالغات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل  -١٤  

 للمزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقـت وشـروحه           :معلومات أساسية   -٩٠
 ). FCCC/SBI/2014/9(للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

ومل ينظر بعد يف مسألة العضوية يف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة                 -٩١
من جانب  ) فريق اخلرباء االستشاري  ( املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       املقدمة من األطراف غري   

  .)٢٥(األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت ليست ممثلة يف فريق اخلرباء االستشاري

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند واملـسألة املـشار إليهـا يف               :اإلجراء  -٩٢
 . هليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيهما، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً إىل ا٩٢ الفقرة

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية   -١٥  

 للمزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقـت وشـروحه           :معلومات أساسية   -٩٣
 ). FCCC/SBI/2014/9(للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

__________ 

)٢٥( FCCC/CP/2013/10 ١٣١، الفقرة. 
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 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر             :اإلجراء  -٩٤
 . فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

  من االتفاقية ٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -١٦  

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

 لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقت          :ومات أساسية معل  -٩٥
وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة              

)FCCC/SBSTA/2014/3 (        وجدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئة
  .)٢٧)(٢٦()FCCC/SBI/2014/9(الفرعية للتنفيذ 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئتني الفـرعيتني             :اإلجراء  -٩٦
 . للنظر فيه

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً   )ب(  

 للمزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقـت وشـروحه           :معلومات أساسية   -٩٧
 ). FCCC/SBI/2014/9(عية للتنفيذ للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفر

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ             :اإلجراء  -٩٨
 . للنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

 القضايا اجلنسانية وتغري املناخ   -١٧  

، إىل األمانة   ١٨-م أ /٢٣ب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       طل :معلومات أساسية   -٩٩
أن تقدم املعلومات املتعلقة بالتركيبة اجلنـسانية يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب االتفاقيـة                
وبروتوكول كيوتو، ويف الوفود اليت حتضر دورات االتفاقية اإلطارية، وتبلغ مؤمتر األطـراف         

يف بلوغ هدف إقامة    هبذه املعلومات لينظر فيها سنوياً، كيما يتسىن تعقب مسار التقدم احملرز            
 . التوازن بني اجلنسني

 للمزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقـت وشـروحه           :معلومات أساسية   -١٠٠
 ). FCCC/SBI/2014/9(للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

__________ 

 من جدول ٣ورة العلمية والتكنولوجية للنظر فيه يف إطار البند    حيال هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمش        )٢٦(
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر     "األعمال املؤقت لدورهتا احلادية واألربعني،      

 ".أثر تنفيذ تدابري االستجابة" من جدول األعمال، ٩، ويف إطار البند "به والتكيف معه
 من جدول األعمـال املؤقـت       ١٤البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه يف إطار البند            حيال هذا    )٢٧(

 ".أثر تنفيذ تدابري االستجابة"لدورهتا احلادية واألربعني، 
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لتنفيذ للنظر   سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية ل           :اإلجراء  -١٠١
 . فيه، وإىل اختاذ أي إجراء حسب االقتضاء

FCCC/CP/2014/7 مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن التركيبة اجلنسانية 

 <unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php> معلومات إضافية

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف   -١٨  

 ستبحث يف إطار هذا البند من جدول األعمال أي مسائل أخرى            :معلومات أساسية   -١٠٢
 . تتعلق باالتفاقية حتيلها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظـر يف اعتمـاد أي مـشاريع مقـررات               :اإلجراء  -١٠٣
 . استنتاجات متعلقة باالتفاقية أو

 دارية واملالية واملؤسسية املسائل اإل  -١٩  

  ٢٠١٣-٢٠١٢البيانات املالية املراَجعة لفترة السنتني   ) أ(  

 للمزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقـت وشـروحه           :معلومات أساسية   -١٠٤
 ). FCCC/SBI/2014/9(للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

راف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ           سُيدعى مؤمتر األط   :اإلجراء  -١٠٥
 . للنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

  ٢٠١٥-٢٠١٤أداء امليزانية لفترة السنتني   ) ب(  

 للمزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقـت وشـروحه           :معلومات أساسية   -١٠٦
 ). FCCC/SBI/2014/9(لفرعية للتنفيذ للدورة احلادية واألربعني للهيئة ا

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ             :اإلجراء  -١٠٧
 . للنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

 اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية   )ج(  

ترح من بيالروس واالحتاد الروسي، نظـر مـؤمتر          بناء على مق   :معلومات أساسية   -١٠٨
األطراف يف دورته التاسعة عشرة يف هذه املسألة وطلب إىل الرئيس أن جيري، بالتعاون مـع                
بريو بصفتها البلد املضيف لدورته العشرين، مشاورات غري رمسية تطلعية ومفتوحـة األمـد              

، بالتزامن مع الدورة األربعني لكل من       بشأن اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية       
اهليئتني الفرعيتني، وعلى حنو يتيح إمكانية تقدمي تقرير عن نتائج ذلك إىل مؤمتر األطراف يف               

وأجريت تلك املشاورات بالتزامن مع الدورة األربعني لكل مـن اهليئـتني            . دورته العشرين 
 . لنظر يف هذا البند يف دورته العشرينواتفق مؤمتر األطراف أيضاً على أن يواصل ا. الفرعيتني
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 .  سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذه املسألة واختاذ أي إجراء يراه مناسباً:اإلجراء  -١٠٩

FCCC/CP/2013/INF.3 Background information relating to the proposal to 

include a sub-item on the provisional agenda of the 

nineteenth session of the Conference of the Parties. 
  مذكرة مقدمة من األمانة

 اجلزء الرفيع املستوى   -٢٠  

 بيانات األطراف   ) أ(  

وستلقى . ديسمرب/ كانون األول  ٩سُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى صباح يوم الثالثاء          -١١٠
اجتماع األطراف /متر األطرافالبيانات الوطنية يف جلسات عامة مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤ     

وسُتعقد جلـسات منفـصلة     . ديسمرب/ كانون األول  ١١ واخلميس   ١٠تعقد يومي األربعاء    
 كـانون   ١٢اجتمـاع األطـراف يف صـباح اجلمعـة          /ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   

 . ديسمرب، العتماد املقررات واالستنتاجات املوصى هبا يف دورتيهما/األول

 واحدة باملتكلمني، ولن تتاح الكلمة إال مرة واحدة ألي طـرف،            وستوضع قائمة   -١١١
وقد تود األطراف أن حتـيط      . يف ذلك األطراف يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو         مبا
إىل توجيه اهليئة الفرعية للتنفيذ الذي حيث األطراف ورؤساء اجللسات على           اً  بأنه استناد اً  علم

وتـشجع  . ملناسب، جيب أال تتجاوز البيانات مدة ثالث دقائق       إهناء أعمال املؤمتر يف الوقت ا     
األطراف بقوة على اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال يـتكلم أعـضاء اجملموعـة               

ومن باب إنـصاف املـتكلمني      . اآلخرون، ويف هذه احلالة يتاح وقت إضايف هلذه البيانات        
ملمارسة األمم املتحدة، سوف تستخدم     اً  وفقو.  صارماً مجيعهم، ستطبق احلدود الزمنية تطبيقاً    

وسيستعان بنظـام تنبيـه للمـتكلمني       . آلية ملساعدة املتكلمني على احترام هذا احلد الزمين       
  .)٢٨(وسيقاطع املتكلمون إذا ما جتاوزوا الوقت احملدد. باقتراب انتهاء الوقت احملدد

 الشبكي لالتفاقية اإلطارية، ولن     وسُتنشر النصوص الكاملة للبيانات الرمسية يف املوقع        -١١٢
ولكي يتسىن نشر البيانات يف املوقع الشبكي لالتفاقية، ُيرجـى مـن            . ُتعمَّم يف نسخ ورقية   

نسخة من البيان إىل    اً  األطراف اليت سُتديل ببيانات أثناء اجلزء الرفيع املستوى أن ترسل مقدم          
 .<external-relations@unfccc.int>: العنوان التايل

 ٢١أكتوبر إىل يوم اجلمعة     / تشرين األول  ٦وستفتتح قائمة املتكلمني من يوم االثنني         -١١٣
وسُترسل إىل األطراف، مع اإلشعار بعقد الدورتني، املعلومات        . ٢٠١٤نوفمرب  /تشرين الثاين 

 . املتعلقة بقائمة املتكلمني مبا يف ذلك استمارة التسجيل

__________ 

)٢٨( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٨، الفقرة. 
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 األطراف أول حوار وزاري رفيـع املـستوى      وسيعقد رئيس الدورة العشرين ملؤمتر      -١١٤
 كـانون   ٩يعقد مرة كل سنتني بشأن التمويل املتعلق باملناخ بعـد ظهـر يـوم الثالثـاء                 

وسيسترشد هذا احلوار حبلقـة العمـل املعقـودة أثنـاء الـدورة بـشأن               . ديسمرب/األول
 ٢٠٢٠ إىل ٢٠١٤ االستراتيجيات والنهج من أجل زيادة التمويل املتعلق باملناخ يف الفترة من      

رفيع املستوى بشأن منـهاج ديربـان     اً  وزارياً  حواراً  وسيعقد أيض ).  أعاله ٧١انظر الفقرة   (
  .)٣٠)(٢٩(ديسمرب/ كانون األول١٠للعمل املعزز، ُيعقد من بعد ظهر يوم األربعاء، 

 وستوضع الترتيبات التكميلية املتعلقة هبذين احلوارين الرفيعي املستوى أثنـاء اجلـزء      -١١٥
وسُتتاح يف املوقع الشبكي لالتفاقية     . الرفيع املستوى بالتشاور مع األطراف وبدعم من األمانة       

 . املعلومات املتعلقة هبذين احلوارين

 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب   ) ب(  

سيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املراقبة إىل إلقاء كلمات أمـام              -١١٦
اجتماع األطـراف جلـسة     /وسيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    .  الرفيع املستوى  اجلزء

 . ديسمرب، لالستماع إىل هذه البيانات/ كانون األول١١عامة مشتركة بعد ظهر يوم اخلميس 

وينبغي اختاذ الترتيبات الالزمة ليديل أولئك املمثلون ببيانات مـوجزة ال تتجـاوز               -١١٧
وسُتنشر النصوص  ).  أعاله ١١١انظر الفقرة   (اً  صارماً  ود الزمنية تطبيق  وستطبق احلد . دقيقتني

الكاملة للبيانات الرمسية يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، ولن ُتعمَّم يف نـسخ ورقيـة               
 ).  أعاله١١٢الفقرة  انظر(

 مسائل أخرى   -٢١  

 .  األطرافسُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى ُتعرض على مؤمتر  -١١٨

 اختتام الدورة   -٢٢  

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العشرين   )أ(  

 سُيعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده مؤمتر األطـراف     :معلومات أساسية   -١١٩
 . يف هنايتها

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتمـاد مـشروع التقريـر واإلذن للمقـرر      :اإلجراء  -١٢٠
 . التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانةباستكمال 

 إغالق الدورة   )ب(  

 . سيعلن الرئيس إغالق الدورة  -١٢١
__________ 

 .١٣، الفقرة ١٩-م أ/٣املقرر  )٢٩(
 .٧، الفقرة ١٩-م أ/١املقرر  )٣٠(
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 املرفق 

 الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته العشرين    

  الوثائق اليت أُعدت للدورة    
FCCC/CP/2014/1    مذكرة مقدمـة. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ن األمينة التنفيذيةم

FCCC/CP/2014/2   
  Add.1و

.تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف       
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2014/3 تقرير موجز عن حلقة العمل أثناء الـدورة بـشأن
التمويل الطويل األجل املتعلـق باملنـاخ يف عـام

 مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠١٤

FCCC/CP/2014/4  املنظمات املقدمة لطلب احلـصول: قبول املراقبني
 مذكرة مقدمة من األمانة. على صفة مراقب

FCCC/CP/2014/5 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف 

FCCC/CP/2014/6       الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية:
 نفيذية املعنية بالتكنولوجياتوصيات اللجنة الت

FCCC/CP/2014/7 مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن التركيبة اجلنسانية  
FCCC/CP/2014/8 تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مـؤمتر

 مذكرة مقدمة من األمانة. األطراف

FCCC/CP/2014/INF.1 Second annual report to the Conference of the 
Parties on the operation of the registry of 
nationally appropriate mitigation actions 

FCCC/CP/2013/INF.3 Background information relating to the proposal 

to include a sub-item on the provisional agenda 

of the nineteenth session of the Conference of the 

Parties  .مذكرة مقدمة من األمانة 
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 وثائق أخرى معروضة على الدورة    

FCCC/CP/1996/2  مـذكرة. اعتماد النظام الداخلي  : املسائل التنظيمية
  مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2009/3 مشروع بروتوكول لالتفاقية أعّدته حكومة اليابان
.العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف      

  مقدمة من األمانةمذكرة

FCCC/CP/2009/4 مشروع بروتوكول لالتفاقية مقدم مـن حكومـة
مـذكرة.  من االتفاقيـة   ١٧توفالو مبوجب املادة    

 مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2009/5 مشروع بروتوكول لالتفاقية أعّدته حكومة أستراليا
.العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف      

 من األمانةمذكرة مقدمة 

FCCC/CP/2009/6 مشروع بروتوكول لالتفاقيـة أعّدتـه حكومـة
كوستاريكا العتماده يف الدورة اخلامـسة عـشرة

 مذكرة مقدمة من األمانة. ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/7         مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعّدته حكومـة
خلامسة الواليات املتحدة األمريكية العتماده يف الدورة ا      

 مذكرة مقدمة من األمانة. عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2010/3 بروتوكول مقترح لالتفاقية مقـدم مـن غرينـادا
.العتماده يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف      

 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2011/4/Rev.1 مقترح منقح مقدم مـن بـابوا غينيـا اجلديـدة
. من االتفاقيـة   ١٩ و ٧املادتني  واملكسيك لتعديل   

 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2011/5         و(٢مقترح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقرة(
 مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية٤من املادة 

FCCC/CP/2013/10/Add.1 تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسـعة عـشرة
 تشرين٢٣ إىل   ١١ة من   املعقودة يف وارسو يف الفتر    

:اجلـزء الثـاين   . إضـافة . ٢٠١٣نـوفمرب   /الثاين
اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورتـه

 التاسعة عشرة
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FCCC/SB/2014/1 Report on the structured expert dialogue on the 

2013–2015 review for 2014 

FCCC/SB/2014/2 تقرير جلنة التكيف 

FCCC/SB/2014/3 التقرير السنوي املشترك للجنـة التنفيذيـة املعنيـة
بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيـا املنـاخ

 ٢٠١٤ لعام

FCCC/SB/2014/4 تقرير اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنيـة
 باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

FCCC/SBSTA/2014/2   
 Add.1و

ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـةتقرير اهليئ 
عن دورهتا األربعني، املعقودة يف بـون يف الفتـرة

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥ إىل ٤ من

FCCC/SBSTA/2014/3    مذكرة مقدمـة. جدول األعمال املؤقت وشروحه
 من األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2014/8   
 Add.1و

ل دورهتـاتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عـن أعمـا       
١٥ إىل   ٤األربعني املعقودة يف بون يف الفترة مـن         

 ٢٠١٤يونيه /حزيران

FCCC/SBI/2014/9    مذكرة مقدمـة. جدول األعمال املؤقت وشروحه
 من األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2014/INF.17 Synthesis report on the progress made in the 

implementation of the remaining elements of the 

least developed countries work programme.

  مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/SBI/2014/MISC.3 Information on experiences with the 

implementation of the remaining elements of the 
least developed countries work programme. 
Submissions by Parties and relevant organizations 

FCCC/ADP/2013/3 تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان
للعمل املعزَّز عن اجلزء الثالث من دورتـه الثانيـة،

 تشرين٢٣ إىل   ١٢املعقود يف وارسو يف الفترة من       
 ٢٠١٣نوفمرب /الثاين



FCCC/CP/2014/1 

GE.14-16897 30 

FCCC/ADP/2014/1        يربـان  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج د
للعمل املعزَّز عن اجلزء الرابع من دورته الثانية، املعقود         

 ٢٠١٤مارس / آذار١٤ إىل ١٠يف بون يف الفترة من 

FCCC/ADP/2014/2 تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان
للعمل املعزَّز عن اجلزء اخلامس من دورته الثانيـة،

/ حزيـران  ١٤ إىل   ٤املعقود يف بون يف الفترة من       
 ٢٠١٤يونيه 

FCCC/ADP/2014/4 تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان
للعمل املعزَّز عن اجلزء السادس من دورته الثانيـة،

 تـشرين٢٥ إىل   ٢٠املعقود يف بون يف الفترة من       
 ٢٠١٤أكتوبر /األول

FCCC/ADP/2013/1    مذكرة مقدمـة. جدول األعمال املؤقت وشروحه
 ن األمينة التنفيذيةم

        


