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 افتتاح الدورة -أوالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

مـــن  1مـــن املـــادة  ٢بـــالفقرة  افُتتحـــل الـــدورُة العشـــرون ملـــؤمتر األطـــراف، املعقـــودة عمـــالا  -1
، يف إطـار مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بتغـري املنـاخ، 1١1٢كـانون األول/ديسـمرب   1التفاقية، يف 

املنعقــد يف ليمـــا، بــريو، وافتـــتل الــدورة الســـيد مارســـني كوروليــك )بولنـــدا(، رئــيس الـــدورة التاســـعة 
 تاحي. . وأدد السيد كوروليك ببيان افت(1)عشرة ملؤمتر األطراف

وتضمنل جلسة الفتتاح بيانني لكل من األمينة التنفيذيـة، السـيدة كريسـتيانا فيغـرييس،  -1
وعمــدة بلديــة ليمــا، الســيدة ســوزانا فيــاران دي ل بــوينس، تالاــا بيــان مســتل بالفيــديو لــرئيس 

مبناسـبة  عـرض ثقـايف نظمتـه حكومـة بـريوأيضـاا  مجهورية بريو، السـيد أولنتـا هومـال تاسـو. وقُـدِّم
افتتـــاح الـــدورة العشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف والـــدورة العا ـــرة ملـــؤمتر األطـــراف العامـــل بوصـــفه اجتمـــا  
األطراف يف بروتوكول كيوتو )مؤمتر األطراف/اجتما  األطراف(. واخُتتمل جلسة الفتتاح ببيان 

 اتشاوري. وعرض لرئيس اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، السيد راجندرا ب

 المسائل التنظيمية -اا ثاني 
 من جدول األعمال(  1)البند 

 انتخاب رئيس مؤتمر األطراف في دورته العشرين -ألف 
 أ( من جدول األعمال( )1)البند الفرعي 

ــــر رئــــيس   1يف اجللســــة األود ملــــؤمتر األطــــراف، املعقــــودة يف  -3 كــــانون األول/ديســــمرب، ذك 
مـن مشـرو   11مـن املـادة  1األطـراف، السـيد كوروليـك، بـأن الفقـرة  الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر

النظــام الــداخلي املعمــول بــه، تــنص علــو أن ُيشــغل منصــُب رئــيس مــؤمتر األطــراف بالتنــاوب بــني 
اجملموعـــات اتقليميـــة اخلمـــس. وأبلـــق األطـــراف بتلقـــي تر ـــيل مـــن ةموعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة 

لـو اقرتاحـه، انتخـب مـؤمتر األطـراف بالت كيـة وزيـر البيئـة يف بـريو، ومنطقة البحر الكارييب. وبناء ع
 . (1)له. وأدد الرئيس اجلديد املنتخب ببياناا فيدال، رئيس -السيد مانويل بولغار 

__________ 

ُعقـــدت الـــدورة العشـــرون ملـــؤمتر األطـــراف بـــالقرتان مـــع الـــدورة العا ـــرة ملـــؤمتر األطـــراف العامـــل بوصـــفه اجتمـــا   (1)
األطــــراف يف بروتوكــــول كيوتــــو )مــــؤمتر األطراف/اجتمــــا  األطــــراف(. وتــــرد مــــداولت مــــؤمتر األطراف/اجتمــــا  

أُدرجل مـداولت اجللسـات املشـرتكة بـني مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر األطراف/اجتمـا  األطراف يف تقرير منفصل. و 
 األطراف يف تقريريهما.

 جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة. (1)
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 اعتماد النظام الداخلي -باء 
 ( من جدول األعمال( ب)1)البند الفرعي 

لتاسـعة عشــرة ملـؤمتر األطــراف كـان قــد ذك ـر الـرئيس يف اجللســة األود بـأن رئــيس الـدورة ا -٢
طــرح اقرتاحــاا، حظــي مبوافقــة األطــراف، يرمــي إد إجــراء مشــاورات يف الفــرتة الفاصــلة بشــأن هــذ  
املســألة وإبــالمت مــؤمتر األطــراف مبــا يطــرأ مــن تطــورات. ونظــراا إد اســتمرار عــدم حصــول توافــق يف 

مبشـرو  النظـام الـداخلي الـوارد يف الوثيقـة اآلراء بشأن هـذ  املسـألة، اقـرتح الـرئيس مواصـلة العمـل 
FCCC/CP/1996/2 علـــو غـــرار مـــا حـــدا يف الـــدورات الســـابقة. ٢1، باســـتثناء مشـــرو  املـــادة ،

وإضافة إد ذلك، اقرتح الرئيس أن يتود كل من السيد إغناسيو هيغويراس )بريو( والسيد فيكتور 
ســألة وتقــدر تقريــر إد مــؤمتر األطــراف مونيــوا )بــريو( إجــراء مشــاورات غــري رذيــة بشــأن هــذ  امل

 عما يتوصالن إليه من نتائآ. 
 لحقاا()ُيستكمل 

 إقرار جدول األعمال -جيم 
 )ج( من جدول األعمال( 1)البند الفرعي 

نظــر مــؤمتر األطــراف يف اجللســة األود يف مــذكرة مــن األمينــة التنفيذيــة تتضــمن جــدول  -5
(. وقد أُعـد  جـدول األعمـال املؤقـل بالتفـال مـع FCCC/CP/2014/1األعمال املؤقل و روحه )

 رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، بعد التشاور مع مكتب مؤمتر األطراف. 
واقـــــرتح الـــــرئيس بـــــأن يُعتمـــــد جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــل علـــــو النحـــــو الـــــوارد يف الوثيقـــــة  -6

FCCC/CP/2014/1 ـــــد ـــــاين ملـــــ11، باســـــتثناء البن ـــــة أحكـــــام الفقـــــرتني ، "الســـــتعراض الث دى كفاي
للممارسـة املعمـول  ـا اا وفقـاا من التفاقية"، الـذي يظـل معلقـ ٢)أ( و)ب( من املادة 1الفرعيتني 

 يف اآلونة األخرية. 
 وبناء علو اقرتاح من الرئيس، أقر مؤمتر األطراف جدول األعمال علو النحو التايل:  -1

 افتتاح الدورة.  -1 
 : املسائل التنظيمية -1 
 مؤمتر األطراف يف دورته العشرين؛انتخاب رئيس  )أ(  
 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب(  
 إقرار جدول األعمال؛ )ج(  
 تخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس؛ان )د(  
 بصفة مراقب؛قبول املنظمات  )هـ(  
 أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛تنظيم األعمال، مبا يف ذلك  )و(  
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 وأماكن انعقاد الدورات املقبلة؛ دمواعي )ز(  
 التقرير املتعلق بوثائق التفويض.اعتماد  )ح(  
 تقريرا اهليئتني الفرعيتني: -3 
 ة للمشورة العلمية والتكنولوجية؛تقرير اهليئة الفرعي ()أ  
 رير اهليئة الفرعية للتنفيذ.تق ()ب  
 عمل املع  ز.ين مبنهاج ديربان للتقرير الفريق العامل املخصص املع -٢ 
 من التفاقية. 11النظر يف املقرتحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة  -5 
النظـــر يف املقرتحـــات املقدمـــة مـــن األطـــراف تدخـــال تعـــديالت علـــو التفاقيـــة  -6 

 :15مبوجب املادة 
من  ٢)و( من املادة 1مقرتح مقدم من التاد الروسي لتعديل الفقرة  ()أ  

  التفاقية؛
 1مقــرتح مقـــدم مـــن بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة واملكســـيك لتعـــديل املـــادتني  ()ب  

 من التفاقية. 11و
 تقرير جلنة التكيف. -1 
 آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ. -1 
 تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا: -9 
التقريـــر الســـنوي املشـــرتة للتنـــة التنفيذيـــة املعنيـــة بالتكنولوجيـــا ومركـــ   ()أ  

 و بكة تكنولوجيا املناخ؛
 الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية. ()ب  
 .1١15-1١13استعراض الفرتة  -1١ 
( و)ب( مــــن )أ1الســـتعراض الثــــاين ملــــدى كفايــــة أحكــــام الفقــــرتني الفــــرعيتني  -11 

 .(3)من التفاقية ٢املادة 
 املسائل املتعلقة بالتمويل: -11 
 التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ؛ ()أ  
 تقرير اللتنة الدائمة املعنية بالتمويل؛ ()ب  

__________ 

دول يف الـــدورة التاســـعة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراف. وأدرج هـــذا البنـــد يف جـــأيضـــاا  قـــد مـــل معلقـــاا  11كـــان البنـــد  (3)
 من مشرو  النظام الداخلي املعمول به. 16األعمال املؤقل للدورة وفقا للمادة 
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تقريــر الصــندول األخضــر للمنــاخ املقــدم إد مــؤمتر األطــراف واتر ــادات  ()ج  
 خضر للمناخ؛املوجهة إد الصندول األ

تقريــــر مرفــــق البيئــــة العامليــــة املقــــدم إد مــــؤمتر األطــــراف واتر ــــادات  ()د  
 املوجهة إد مرفق البيئة العاملية؛

 الستعراض اخلامس لآللية املالية؛ ()هـ  
 إر ادات إضافية موجهة إد صندول أقل البلدان منواا. ()و  
درجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة واســتعراُض املعلومــات املقدمــة مــن األطــراف امل -13 

 هذ  املعلومات.
 املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية. -1٢ 
 بناء القدرات مبوجب التفاقية. -15 
 من التفاقية: ٢من املادة  9و 1تنفيذ الفقرتني  -16 
بشــأن تــدابري التكيــف والســتتابة  تنفيــذ برنــامآ عمــل بــوينس آيــرس ()أ  

 (؛1١-/م أ1)املقرر 
 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواا. ()ب  
 القضايا اجلنسانية وتغري املناخ. -11 
 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إد مؤمتر األطراف. -11 
 املسائل اتدارية واملالية واملؤسسية: -19 
 ؛1١13-1١11ات املالية املراَجعة لفرتة السنتني البيان ()أ  
 ؛1١15-1١1٢أداء املي انية لفرتة السنتني  ()ب  
 اختاذ القرارات يف سيال عملية التفاقية اتطارية. ()ج  
 اجل ء الرفيع املستوى: -1١ 
 بيانات األطراف؛ ()أ  
 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب. ()ب  
 سائل أخرى.م -11 
 ختتام الدورة:ا -11 
  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العشرين؛ ()أ  
 إغالل الدورة.  )ب(  
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 انتخاب أعضاء المكتب بخالف الرئيس -دال 
 د( من جدول األعمال( )1)البند الفرعي 

سـيال )السـنغال(، يف اجللسة األود، أبلق الرئيس مؤمتر األطراف بأن السيد الشـي  نـدياي  -1
نائـــب رئـــيس مـــؤمتر األطــــراف، قـــد  ـــر  يف إجــــراء مشـــاورات بشـــأن هــــذ  املســـألة. ودعـــا الــــرئيس 

  5مــن مســاء يــوم  1اجملموعــات والفئــات املعنيــة إد تقــدر مجيــع الرت ــيحات املتبقيــة  لــول الســاعة 
رجــاء انتخــاب . وبنــاء علــو اقــرتاح مــن الــرئيس، قــرر مــؤمتر األطــراف إ1١1٢كــانون األول/ديســمرب 

بـــاقي أعضـــاء املكتـــب إد حـــني اســـتكمال عمليـــة الرت ـــيحات. وُدعـــي الســـيد ســـيال إد مواصـــلة 
 املشاورات خالل الدورة. 

وطلب إد األطراف أن تنظر بصورة  11-/م أ13و 1-/م أ36وذك ر الرئيس باملقررين  -9
 أة مبوجب التفاقية. فعلية يف تر يل نساء إد املناصب النتخابية يف مجيع اهليئات املنش

مـن مشـرو  النظـام الـداخلي املعمـول  11وأبلق الرئيس مؤمتر األطراف بأنه عمالا باملادة  -1١
 به، يبقو أعضاء املكتب يف مناصبهم إد حني انتخاب من سيخلفهم. 

 لحقاا()ُيستكمل 

 قبول المنظمات بصفة مراقب -هـاء 
 )هـ( من جدول األعمال(1)البند الفرعي 

نظر مؤمتر األطراف، يف جلسته األود، يف مذكرة أعـد اا األمانـة بشـأن قبـول املنظمـات  -11
(، وهــي تتضــمن قائمـــة تضــم منظمــة حكوميــة دوليــة واحـــدة FCCC/CP/2014/4بصــفة مراقــب )

منظمــة غــري حكوميــة التمســل قبوهلــا بصــفة مراقــب. ووفقــاا لتوصــيات املكتــب، وبنــاءا علــو  11و
ل مـــــــؤمتر األطـــــــراف بصـــــــفة مراقـــــــب املنظمـــــــات املـــــــذكورة يف الوثيقـــــــة اقـــــــرتاح مـــــــن الـــــــرئيس، قب ـــــــ

FCCC/CP/2014/4 . 

 تنظيم األعمال، بما في ذلك أعمال دورتي الهيئتين الفرعيتين -واو 
 و( من جدول األعمال( )1)البند الفرعي 

إد  ـــروح جـــدول األعمـــال  وجـــه الـــرئيس اهتمـــام مـــؤمتر األطـــراف، يف اجللســـة األود، -11
ل. وأ ــــار إد أن اهليئتـــني الفــــرعيتني ســـتتتمعان  ــــدف الـــتمك ن، قبــــل انتهـــاء دورة اهليئــــة املؤقـــ

كــانون األول/ديســمرب وقبــل انطــالل عمليــة التقيــيم   6الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة يف 
املتعــدد األطــراف الــذي ستضــطلع بــه اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ يف التــاري  نفســه، مــن وضــع مشــاريع 

رات واســتنتاجات لينظــر فيهــا مــؤمتر األطـــراف، كمــا أ ــار إد أنــه بــالنظر إد تـــديات إدارة مقــر 
متديـد دوريت اهليئتـني الفـرعيتني. وأبلـق الـرئيس اا الوقل خالل دورة مؤمتر األطراف، لن يكون ممكنـ

شـر  فيهـا مؤمتر األطراف بأن عملية التقييم املتعـددة األطـراف األود املشـار إليهـا أعـال ، الـس ست
كــانون األول/ديســمرب.   1كــانون األول/ديســمرب، ســوف تتواصــل إد   6اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ يف 
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إد أن الفريـــق العامـــل املخصـــص املعـــين مبنهـــاج ديربـــان للعمـــل املعـــ ز )فريـــق منهـــاج أيضـــاا  وأ ـــار
 .(٢)كانون األول/ديسمرب  11ديربان( سيقدم نتائآ أعماله إد مؤمتر األطراف يف 

وبنـــاءا علـــو اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، قـــرر مـــؤمتر األطـــراف أن ييـــل البنـــود التاليـــة إد اهليئتـــني  -13
 الفرعيتني: 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ  
      تقرير جلنة التكيف 1البند  

 رتبطة بتأثريات تغري املناخ آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار امل 1البند 
التقريـــر الســـنوي املشـــرتة للتنـــة التنفيذيـــة املعنيـــة بالتكنولوجيـــا ومركـــ  و ـــبكة  )أ(9البند 

 تكنولوجيا املناخ 
  1١15-1١13استعراض الفرتة  1١البند 

املعلومــات املقدمــة مــن األطــراف املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة واســتعراُض  13البند  
      وماتهذ  املعل

/م 1تنفيذ برنامآ عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف والستتابة )املقرر  )أ(16البند 
 ( 1١( 1١-أ

 اهليئة الفرعية للتنفيذ  
  إر ادات إضافية موجهة إد صندول أقل البلدان منواا  )و(11البند 

      ول لالتفاقيةاملعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األ 1٢البند  
      بناء القدرات مبوجب التفاقية 15البند  

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواا  )ب(16البند 
      القضايا اجلنسانية وتغري املناخ 11البند  
      1١13-1١11البيانات املالية املراجعة لفرتة السنتني  )أ(19البند  

  1١15-1١1٢لفرتة السنتني أداء املي انية  ب()19البند 
 1و 1وأُبلــق مــؤمتر األطــراف بــأن اهليئتــني الفــرعيتني ســتنظران بصــورة مشــرتكة يف البنــود  -1٢

مــن جــدول األعمــال، وبــأن كــل هيئــة منهمــا ســتنظر يف جوانــب  تلفــة مــن بنــدي  1١)أ( و9و
 )أ(. 16و 13جدول األعمال 

__________ 

(٢) FCCC/CP/2014/1. 
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اسـعة عشـرة ملـؤمتر األطـراف كانـل خلصـل وذك ـر الـرئيس مـؤمتَر األطـراف بـأن الـدورة الت -15
إد أن الــدورة العشــرين ملــؤمتر األطــراف ســتنظر يف املســألة احملــددة املتعلقــة بعضــوية األطــراف غــري 
املدرجــــة يف املرفــــق األول لالتفاقيــــة وغــــري املمثلــــة يف فريــــق اخلــــرباء الستشــــاري املعــــين بالبالغــــات 

املرفــق األول لالتفاقيـة، الــذي ُحــدِّدت تشــكيلته يف  الوطنيـة املقدمــة مــن األطـراف غــري املدرجــة يف
. وبناء علو اقرتاح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا 1-/م أ3من مرفق املقرر  3الفقرة 

 البند إد اهليئة الفرعية للتنفيذ. 
مـــن جـــدول األعمـــال، املعنـــون "اجلـــ ء الرفيـــع املســـتوى"، أبلـــق  1١وفيمـــا يتصـــل بالبنـــد  -16
     كــانون األول/  9يس مــؤمتر األطــراف بــأن اجلــ ء الرفيــع املســتوى املشــرتة ســيفتتل صــباح يــوم الــرئ

اا كـانون األول/ديسـمرب، وبـأن جــ ء  11و 1١و 9ديسـمرب، وبـأن البيانـات الوطنيـة سـيدد  ـا يف 
كانون األول/ديسمرب خيصص لبيانات رؤسـاء الـدول واحلكومـات.   1١سيعقد صباح يوم اا رئاسي

د اجل ء الرفيع املستوى علو أساس أن تكون هنـاة قائمـة واحـدة للمتحـدثني وأن يتحـدا  وسُيعق
أطــراف يف بروتوكــول كيوتــو، مــرة أيضــاا  كــل طــرف، مبــا يف ذلــك األطــراف يف التفاقيــة الــس هــي

، لــن تُتخــذ أي قــرارات يف اجللســات املشــرتكة. وحــدد (5)واحــدة فقــط. وعمــالا باملمارســة املكرســة
ة املخصصــة لكــل بيــان مــن البيانــات الــس يُــدد  ــا يف اجلــ ء الرفيــع املســتوى يف ثــالا الــرئيس املــد

إد أن بيانات كبار ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة أيضاا  دقائق. وأ ار
د كانون األول/ديسمرب وأن املـدة املخصصـة لكـل بيـان مـن هـذ  البيانـات لـن ت يـ  11سُيدد  ا يف 

 .(6)أن النس  الكاملة من مجيع البيانات ستنشر علو املوقع الشبكياا عن دقيقتني، علم
   وأبلــق الــرئيس مــؤمتر األطــراف بــأن جلســات مســتقلة ملــؤمتر األطــراف ومــؤمتر األطــراف/ -11

كــانون األول/ديســمرب ليتســا اعتمــاد املقــررات والســتنتاجات   11اجتمــا  األطــراف ســُتعقد يف 
 ا خالل دوريت اهليئتني الفرعيتني. املوصو  م

بأنه سـيدعو إد إجـراء حـوارين وزاريـني رفيعـي املسـتوى، أيضاا  وأبلق الرئيس مؤمتر األطراف -11
كــانون األول/ديســمرب، واآلخــر بشــأن منهــاج ديربــان   9أحــداا بشــأن التمويــل املتعلــق باملنــاخ، يف 

ب النشـــال الـــوزاري الرفيـــع املســـتوى املعنـــون كـــانون األول/ديســـمرب، إد جانـــ  1١للعمـــل املعـــ ز، يف 
كــانون األول/ديســمرب.   11"اجتمــا  ليمــا الرفيــع املســتوى املعــين بالعمــل املنــاخي" الــذي ســيعقد يف 

 .  (1)للعمل املناخياا كانون األول/ديسمرب سيعلن يوم  11بأن أيضاا  وأبلق مؤمتر األطراف
ـــر الـــرئيس األطــــراف بع مـــه علــــو ضـــمان اتبـــا  -19 هنــــآ تركـــه األطــــراف يف مـــل الشــــفافية  وذك 

والشــمول، مــع إدارة الوقــل علـــو وــو ســليم، وبــدء الجتماعـــات يف الوقــل احملــدد، وضــمان اختتـــام 
املفاوضـــات واملـــؤمترات دون تـــأخري، وتطبيـــق ممارســـات العمـــل املتفـــق عليهـــا، وضـــمان أن تنتهـــي مجيـــع 

ن تتحلــو بـــروح البتكــار واملرونـــة يف مســاء. و ــت ع األطـــراف علــو أ 6الجتماعــات  لــول الســـاعة 
__________ 

(5) FCCC/SBI/1999/8 هـ(.63، الفقرة( 

 .لحقاا(ترد البيانات املدد  ا يف اجل ء الرفيع املستوى يف العنوان التايل: )يستكمل  (6)

 طة يف العنوان التايل: ترد معلومات أخرى بشأن هذ  األنش (1)
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/items/8717.php. 
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ســعيها إد بلــومت اتفــال يف هنايــة دورة كــل هيئــة. و ــتع الرؤســاء والرؤســاء املتشــاركني للهيئــات الفرعيــة 
علو اختاذ تدابري مبتكرة لضمان حسن إدارة الوقل، وحث علـو بـذل كـل جهـد مـن أجـل السـتفادة 

 نود املوضوعية املعروضة علو مؤمتر األطراف. القصوى من الوقل املتاح للمناقشات املتعلقة بالب
 واتفق مؤمتر األطراف علو مواصلة أعماله علو أساس اقرتاحات الرئيس.  -1١
ويف اجللســـة الثانيــــة املشـــرتكة بــــني مـــؤمتر األطــــراف ومـــؤمتر األطراف/اجتمــــا  األطــــراف،  -11

بوليفيــا املتعــددة القوميــات كــانون األول/ديســمرب، أدد ببيانــات عامــة ممثلــو دولــة   1املعقــودة يف 
والصـــني(، وأســـرتاليا )باســـم اجملموعـــة اجلامعـــة(، والتـــاد األورو  )باســـم  11  ال)باســـم ةموعـــة 

األعضـــاء(، واملكســـيك )باســـم ةموعـــة الســـالمة البيئيـــة(، ونـــاورو  11  الالتـــاد األورو  ودولـــه 
موعـة األفريقيــة(، ونيكـاراغوا )باســم )باسـم تـالف الــدول اجل ريـة الصـغرية(، والســودان )باسـم اجمل
 . اا(البلدان النامية املتقاربة التفكري(، ونيبال )باسم أقل البلدان منو 

وأدد ببيــــانني ممــــثال فئتــــني مــــن الفئــــات املعنيــــة املقبولــــة بصــــفة مراقــــب )املــــرأة والقضــــايا  -11
 اجلنسانية، والشباب(. 

مــــؤمتر األطــــراف ومــــؤمتر األطراف/اجتمــــا  وعنــــد اســــتئناف اجللســــة الثانيــــة املشــــرتكة بــــني  -13
األطــــراف، أدد ببيانــــات عامــــة ممثلــــو جنــــوب أفريقيــــا )باســــم الربازيــــل، وجنــــوب أفريقيــــا، والصــــني، 

 - واهلند(، ومجهورية فن ويال البوليفارية )باسم التحالف البوليفاري من أجل  عوب أمريكـا الالتينيـة
يــــة الســــعودية )باســــم اجملموعــــة العربيــــة(، وباكســــتان املعاهــــدة التتاريــــة للشــــعوب(، واململكــــة العرب

البلــــدان الناميــــة املتقاربــــة التفكــــري(، وبنمــــا )باســــم ائــــتالف أمــــم الغابــــات املطــــرية(، و ــــيلي  )باســــم
الرابطــة املســتقلة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب(، وبليــ  )باســم منظومــة التكامــل  )باســم

 ألمريكا الوسطو(. 
وأدد ببيانــات ممثلــو أربعــة مــن الفئــات املعنيــة املعتمــدة بصــفة مراقــب )منظمــات البيئــة،  -1٢

 .والبلديات، والنقابات العمالية( ومنظمات الشعوب األصلية، وسلطات احلكومات احمللية
 لحقاا()ُيستكمل 

 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة -زاي 
 ز( من جدول األعمال( )1)البند الفرعي 

إد التقـدم  كـانون األول/ديسـمرب،  3دعا الرئيس األطراف، يف اجللسة الثالثـة، املعقـودة يف  -15
بعـــــــروض لستضـــــــافة الـــــــدورة الثانيـــــــة والعشـــــــرين ملـــــــؤمتر األطـــــــراف والـــــــدورة الثانيـــــــة عشـــــــرة ملـــــــؤمتر 

عشــرة األطراف/اجتمــا  األطــراف، وكــذلك الــدورة الثالثــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف والــدورة الثالثــة 
ملبــدأ التنــاوب، ســيكون رئــيس الــدورة الثانيــة اا ملــؤمتر األطراف/اجتمــا  األطــراف. وأ ــار إد أنــه وفقــ

ــــدول  والعشــــرين ملــــؤمتر األطــــراف والــــدورة الثانيــــة عشــــرة لجتمــــا  األطراف/مــــؤمتر األطــــراف مــــن ال
ة ملـؤمتر األطراف/اجتمـا  األفريقية، ورئيس الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة عشر 

 األطراف من ةموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ. 
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واقرتح الرئيس أن ُُيري السيد مونيوا مشاورات غري رذية بشأن هذا البند الفرعـي مـن  -16
جــدول األعمــال،  ــدف اقــرتاح مشــرو  مقــرر كــي ينظــر فيــه مــؤمتر األطــراف ويعتمــد  يف جلســته 

 اخلتامية. 
 (لحقاا )ُيستكمل 

 اعتماد التقرير المتعلِّق بوثائق التفويض -حاء 
 )ح( من جدول األعمال(1ند الفرعي )الب

 لحقاا()ُيستكمل 

 تقريرا الهيئتين الفرعيتين -اا ثالث 
 من جدول األعمال( 3)البند 

 تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -ألف 
 أ( من جدول األعمال()3)البند الفرعي 

 لحقاا(ُيستكمل )

 تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ -باء 
 )ب( من جدول األعمال(3ند الفرعي )الب

 لحقاا()ُيستكمل 

 تقرير الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز -اا رابع 
 من جدول األعمال( ٢)البند 

 لحقاا()ُيستكمل 

مــن  71األطــراف بموجــب المــادة النظــر فــي المقترحــات المقدمــة مــن  -اا خامس 
 االتفاقية

 من جدول األعمال( 5)البند 
 FCCC/CP/2014/1أ ــار الــرئيس، يف اجللســة الثالثــة، إد الوثــائق الســل املــذكورة يف الوثيقــة  -11

، وهــــي تتضــــمن املقرتحــــات الســــتة املتعلقــــة بربوتوكــــولت لالتفاقيــــة، الــــس قُــــدمل  (1)تــــل هــــذا البنــــد

__________ 

(1) FCCC/CP/2009/3 وFCCC/CP/2009/4 وFCCC/CP/2009/5 وFCCC/CP/2009/6 وFCCC/CP/2009/7 
 .FCCC/CP/2010/3و
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ــر بأنــه اتافــق يف الــدورة التاســعة عشــرة ملــؤمتر األطــراف علــو إدراج  ينظــر فيهــا مــؤمتر كــي األطــراف، وذك 
. وقــــرر مــــؤمتر األطــــراف، (9)هــــذا البنــــد يف جــــدول األعمــــال املؤقــــل للــــدورة العشــــرين ملــــؤمتر األطــــراف

علــو اقـــرتاح مــن الــرئيس، إبقـــاء هــذا البنــد مـــن جــدول األعمــال مفتوحـــاا والعــودة إليــه يف اجللســـة  بنــاءا 
 عامة اخلتامية.ال

 لحقاا()ُيستكمل 

ت علـــ  النظـــر فـــي المقترحـــات المقدمـــة مـــن األطـــراف إلدخـــال تعـــديال -اا سادس 
 71االتفاقية بموجب المادة 

 من جدول األعمال( 6)البند 
 FCCC/CP/2014/1أ ــــار الــــرئيس، يف اجللســــة الثالثــــة، إد الوثــــائق املــــذكورة يف الوثيقــــة  -11

(1١)ألعمالتل هذا البند من جدول ا
وذك ر بأنه اتفق يف الـدورة التاسـعة عشـرة ملـؤمتر األطـراف  .

 .(11)علو إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقل للدورة العشرين ملؤمتر األطراف

 من االتفاقية  4)و( من المادة 2مقترح مقدم من االتحاد الروسي لتعديل الفقرة  -ألف 
  أ( من جدول األعمال()6البند الفرعي )

بناء علو اقرتاح من الرئيس، أقر مـؤمتر األطـراف إجـراء مشـاورات غـري رذيـة بشـأن هـذ   -19
 املسألة يتشارة يف تيسريها كل من السيد هيغويراس والسيد مونيوا. 

 لحقاا()ُيستكمل 

مـن  71و 1مقترح مقدم من بابوا غينيـا الجديـدة والمكسـيك لتعـديل المـادتين  -باء 
 االتفاقية 

 ( من جدول األعمال( ب)6الفرعي )البند 
بناء علو اقرتاح من الرئيس، أقر مـؤمتر األطـراف إجـراء مشـاورات غـري رذيـة بشـأن هـذ   -3١

 املسألة يتشارة يف تيسريها كل من السيد هيغويراس والسيد مونيوا. 
 وأدد ممثل طرف واحد ببيان.  -31

 لحقاا()ُيستكمل 

__________ 

(9) FCCC/CP/2013/10 63، الفقرة. 

(1١) FCCC/CP/2011/5و ،FCCC/CP/2011/4/Rev.1. 

(11) FCCC/CP/2013/10 1١و 61، الفقرتان. 
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 تقرير لجنة التكيف -اا سابع 
 من جدول األعمال(  1)البند 

. وقـــرر مـــؤمتر األطـــراف يف (11)كـــان معروضـــاا علـــو مـــؤمتر األطـــراف تقريـــر جلنـــة التكيـــف -31
 جلسته األود إحالة هذا البند من جدول األعمال إد اهليئتني الفرعيتني كي تنظرا فيه.

 لحقاا()ُيستكمل 

رار المرتبطــة بتــأثيرات تغيــر آليـة وارســو الدوليــة المعنيــة بالخسـائر واأل ــ -اا ثامن 
 المناخ

 من جدول األعمال( 1البند )
علــو مــؤمتر األطــراف تقريــر اللتنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة اا كــان معروضــ -33

. وقــرر مــؤمتر األطــراف يف جلســته األود إحالــة (13)باخلســائر واألضــرار املرتبطــة بغثــار تغــري املنــاخ
 عمال إد اهليئتني الفرعيتني كي تنظرا فيه. هذا البند من جدول األ

 لحقاا()ُيستكمل 

 تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا -اا تاسع 
 من جدول األعمال(  9)البند 

التقريــر الســنوي المشــترة للجنــة التنفيذيــة المعنيــة بالتكنولوجيــا ومركــز وشــبكة  -ألف 
 تكنولوجيا المناخ

 أ( من جدول األعمال( )9البند الفرعي )
علــــو مــــؤمتر األطــــراف التقريــــر الســــنوي املشــــرتة للتنــــة التنفيذيــــة املعنيــــة اا كــــان معروضــــ -3٢

. وقـرر مـؤمتر األطـراف يف جلسـته (1٢)1١1٢بالتكنولوجيا ومركـ  و ـبكة تكنولوجيـا املنـاخ للفـرتة 
 كي تنظرا فيه.  األود إحالة هذا البند الفرعي من جدول األعمال إد اهليئتني الفرعيتني

 لحقاا()ُيستكمل 

__________ 

(11) FCCC/SB/2014/2. 

(13) FCCC/SB/2014/4. 

(1٢) FCCC/SB/2014/3. 
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 الروابط بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية لالتفاقية -باء 
 )ب( من جدول األعمال(9د الفرعي )البن
علو مؤمتر األطراف، يف اجللسة الثالثة، الوثيقـة املتضـمنة توصـيات اللتنـة اا كان معروض -35

، (15)ن الـــروابط بـــني آليـــة التكنولوجيـــا واآلليـــة املاليـــة لالتفاقيـــةالتنفيذيـــة املعنيـــة بالتكنولوجيـــا بشـــأ
 .(16)وتقرير الصندول األخضر للمناخ إد مؤمتر األطراف

ــر الــرئيس بــأن مــؤمتر األطــراف اتفــق، مبوجــب املقــرر  -36 ، علــو زيــادة بلــورة 11-/م أ1وذك 
ة توصـــيات ةلـــس الصـــندول الـــروابط بـــني آليـــة التكنولوجيـــا واآلليـــة املاليـــة لالتفاقيـــة، مـــع مراعـــا

، وتوصــــيات اللتنــــة التنفيذيــــة املعنيــــة 11-/م أ3للمقـــرر اا األخضـــر للمنــــاخ، الــــس وضــــعل وفقــــ
 . 11-/م أ٢للمقرر اا بالتكنولوجيا، الس وضعل وفق

وبناء علو اقرتاح من الرئيس، أقر مؤمتر األطراف إجراء مشاورات غـري رذيـة يتشـارة يف  -31
 فولر )بلي ( والسيدة إلفريد  آنا مور )النمسا(. تيسريها السيد كارلوس 

 لحقاا()ُيستكمل 

 2171-2172استعراض الفترة  -اا عاشر  
 من جدول األعمال(  1١)البند 

املتعلـق  ـوار اخلـرباء املـنظم بشـأن  1١1٢علو مؤمتر األطـراف تقريـر عـام اا كان معروض -31
يف جلسته األود إحالة هذا البند من  . وقرر مؤمتر األطراف(11)1١15-1١13استعراض الفرتة 

 جدول األعمال إد اهليئتني الفرعيتني كي تنظرا فيه. 
 لحقاا()ُيستكمل 

)أ( و)ب( 2االســتعراض الثــاني لمــدة كفايــة أحكــام الفقــرتين الفــرعيتين  -حادي عشر
 من االتفاقية  4من المادة 

 من جدول األعمال، الذي أبقي معلقاا(  11)البند 

 المسائل المتعلقة بالتمويل -عشرثاني  
 من جدول األعمال(  11)البند 

علــــو مــــؤمتر األطــــراف، يف جلســــته الثالثــــة، الوثــــائق املدرجــــة يف الوثيقــــة  كــــان معروضــــاا  -39
FCCC/CP/2014/1  .تل هذا البند من جدول األعمال 

__________ 

(15) FCCC/CP/2014/6. 

(16) FCCC/CP/2014/8. 

(11) FCCC/SB/2014/1. 
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  ثة أطراف ببيانات.وأدد ممثلو ثالوأدد ببيان ممثل عن مصر )باسم اجملموعة األفريقية(.  -٢١
وأدد ببيــانني ممــثال فئتــني مــن الفئــات املعنيـــة املقبولــة بصــفة مراقــب )األعمــال التتاريـــة  -٢1

 والصناعة، والبيئة(.

 التمويل الطويل األجل المتعلق بالمناخ -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(11 الفرعي )البند
التقريُر املوج  عن حلقة العمل املعقودة أثناء  كان أمام مؤمتر األطراف،  الثالثةيف اجللسة  -٢1

 .(11)بشأن التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ 1١1٢الدورة يف عام 
ودعا الرئيس مؤمتر األطراف إد النظر يف التقرير املوج  عن حلقة العمل املشار إليها يف  -٢3

ــــل األ ٢1الفقــــرة  ــــل الطوي ــــه بشــــأن التموي ــــاخ وتقــــدر أعــــال ، ومواصــــلة مداولت جــــل املتعلــــق باملن
  ذا الشأن. حلقات عمل يف املستقبلإر ادات بشأن تنظيم 

معـــين  ـــذ  املســـألة،  (19)وبنـــاء علـــو اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، أنشـــأ مـــؤمتر األطـــراف فريـــق اتصـــال -٢٢
 (.والسيد داين دروين )كندا توزي مبانو مبانو )مجهورية الكونغو الدميقراطية(يتشارة يف رئاسته السيد 

 لحقاا()ُيستكمل 

 تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل -باء 
 ب( من جدول األعمال()11)البند الفرعي 

يف اجللســة الثالثــة، كــان أمــام مــؤمتر األطــراف التقريــُر واتضــافة املقــدمان إليــه مــن اللتنــة  -٢5
 .(1١)الدائمة املعنية بالتمويل

)أنتيغـوا وبربـودا( والسـيد سـيدة ديـان بـالة ليـن وبناء علـو دعـوة مـن الـرئيس، قـد مل ال -٢6
ملخصـاا عـن األعمـال الـس نفـذاا اللتنـة الدائمـة املعنيـة بالتمويـل هـذا  ستيفان  فاغر )سويسرا(

تقيــيم ، مبــا يف ذلــك الســتنتاجات والتوصــيات الرئيســية الــس قــدمتها اللتنــة الدائمــة بشــأن العــام
. وأعـــرب الـــرئيس عـــن 1١1٢لعـــام  ،ل املتعلـــق باملنـــاخواســـتعراض فـــرتة الســـنتني لتـــدفقات التمويـــ

  كر  للرئيسني املتشاركني وجلميع أعضاء اللتنة علو تفانيهم وعملهم.
أعــال  يف  ٢٢وبنــاء علــو مقــرتح مــن الــرئيس، نظــر فريــق التصــال املشــار إليــه يف الفقــرة  -٢1

 هذا البند الفرعي من جدول األعمال.
 لحقاا()ُيستكمل 

__________ 

(11) FCCC/CP/2014/3. 

املعنـون "املسـائل املتعلقـة مـن جـدول األعمـال،  11نظر فريق التصال يف البندين الفرعيني )أ( و)ب( مـن البنـد  (19)
 بالتمويل".

(1١) FCCC/CP/2014/5 وAdd.1. 
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الصـــندوأل األخضـــر للمنـــاخ المقـــدم إلـــ  مـــؤتمر األطـــراف واإلرشــــادات تقريـــر  -جيم 
 الموجهة إل  الصندوأل األخضر للمناخ

 ج( من جدول األعمال()11)البند الفرعي 
يف اجللســـة الثالثـــة، كـــان أمـــام مـــؤمتر األطـــراف تقريـــر الصـــندول األخضـــر للمنـــاخ املقـــدم  -٢1
 .(11)تنة الدائمة املعنية بالتمويلوالتقرير واتضافة املقدمان إليه من الل (11)إليه
وبنــاء علــو دعــوة مــن الــرئيس، قــد م رئــيس الجتمــا  الثــامن جمللــس الصــندول األخضــر  -٢9

للمناخ، السيد أمين الشاذيل )اململكة العربية السعودية(، تقريـراا عـن التقـدم احملـرز يف عمـل اجمللـس 
لــس علــو تفــانيهم وعملهــم، ودعــا هــذا العــام. و ــكر الــرئيُس الســيد الشــاذيل ومجيــع أعضــاء اجمل

مــؤمتر األطــراف إد النظــر يف تقريــري ةلــس الصــندول واللتنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل، وتقــدر 
 إر ادات إد الصندول.

معـين  ـذ  املسـألة  (13)وبناء علـو مقـرتح مـن الـرئيس، أنشـأ مـؤمتر األطـراف فريـق اتصـال -5١
 يد  فاغر.يتشارة يف رئاسته السيد الشاذيل والس

 لحقاا()ُيستكمل 

تقرير مرفق البيئة العالمية المقدم إل  مؤتمر األطراف واإلرشادات الموجهـة إلـ   -دال 
 مرفق البيئة العالمية

 د( من جدول األعمال()11)البند الفرعي 
مرفــق  يف اجللســة الثالثــة، كــان أمــام مــؤمتر األطــراف التقريــر واتضــافة املقــدمان إليــه مــن -51
 .(15)والتقرير واتضافة املقدمان إليه من اللتنة الدائمة املعنية بالتمويل (1٢)ة العامليةالبيئ
وبناء علو دعوة من الرئيس، قـدمل السـيدة  ـي ورو اوكـي، املتحدثـة باسـم الـرئيس التنفيـذي  -51

يـة ومـدى تطابقهـا ألمانة مرفق البيئة العاملية، تقريراا عما نفذ  املرفق هذا العام من أنشـطة تتعلـق بالتفاق
مع اتر ادات الس تلقاها من مـؤمتر األطـراف. و ـكر الـرئيس السـيدة اوكـي داعيـاا مـؤمتر األطـراف إد 

 النظر يف تقريري املرفق واللتنة الدائمة املعنية بالتمويل وتقدر إر ادات إد املرفق. 
أعــال  يف  5١لفقــرة وبنــاء علــو مقــرتح مــن الــرئيس، نظــر فريــق التصــال املشــار إليــه يف ا -53

 هذا البند الفرعي من جدول األعمال.
 لحقاا()ُيستكمل 

__________ 

(11) FCCC/CP/2014/8. 

(11) FCCC/CP/2014/5 وAdd.1. 

مـــن جـــدول األعمـــال، املعنـــون "املســـائل املتعلقـــة  11( مـــن البنـــد  ه-جنظـــر فريـــق التصـــال يف البنـــود الفرعيـــة ) (13)
 بالتمويل".

(1٢) FCCC/CP/2014/2 وAdd.1. 

(15) FCCC/CP/2014/5 وAdd.1. 
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 االستعراض الخامس لآللية المالية -هاء 
 ه( من جدول األعمال()11)البند الفرعي 

يف اجللســة األود، كــان أمــام مــؤمتر األطــراف التقريــر واتضــافة املقــدمان إليــه مــن اللتنــة  -5٢
والتقرير السنوي الثاين املقدم إليه عـن سـري سـتل إجـراءات التخفيـف  (16)الدائمة املعنية بالتمويل

 .(11)املالئمة وطنياا 
املبـادئ التوجيهيـة ، 19-أ/م 1وذك ر الرئيس بأن مؤمتر األطراف اعتمـد، مبوجـب مقـرر   -55

ــــة الدائمــــة املعنيــــة بالتمويــــل مواصــــلة تقــــدر  ــــة لســــتعراض اآلليــــة املاليــــة، وطلــــب إد اللتن احملدث
امات اخلــــــرباء يف الســــــتعراض اخلــــــامس لآلليــــــة املاليــــــة، كيمــــــا يســــــتكمل مــــــؤمتر األطــــــراف إســــــه

. كمـا طلـب مـؤمتر األطـراف إد األمانـة، يف دورتـه السـابعة عشـرة، الستعراض يف دورتـه العشـرين
مـن أجـل إثـراء  اا،أن تقدم إليه معلومات سنوياا عن سري سـتل إجـراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـ

 املتعلقة باآللية املالية. املناقشات 
أعــال  يف  5١وبنــاء علــو مقــرتح مــن الــرئيس، نظــر فريــق التصــال املشــار إليــه يف الفقــرة  -56

 هذا البند الفرعي من جدول األعمال.
 لحقاا()ُيستكمل 

 إرشادات إ افية موجهة إل  صندوأل أقل البلدان نمواا  -واو 
 و( من جدول األعمال()11 الفرعي )البند
يف اجللسة األود، نظر مؤمتر األطراف يف الوثائق املتعلقة  ذا البند من جدول األعمـال  -51

FCCC/CP/2014/1والـــواردة يف الوثيقـــة 
وقـــرر مـــؤمتر األطـــراف إحالـــة هـــذا البنـــد الفرعـــي مـــن  .(11)

 ول األعمال إد اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه.جد
 لحقاا()ُيستكمل 

مــن األطــراف المدرجــة فــي المرفــق األول لالتفاقيــة  المقدمــة المعلومــات -ثالث عشر 
 هذه المعلومات واستعراض

 من جدول األعمال( 13)البند 
ألعمــال إد اهليئــة يف اجللســة األود، قــرر مــؤمتر األطــراف إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول ا -51

 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظرا فيه.

__________ 

(16) FCCC/CP/2014/5 وAdd.1. 

(11) FCCC/CP/2014/INF.1. 

(11) FCCC/SBI/2014/MISC.3 وFCCC/SBI/2014/INF.17 وFCCC/CP/2014/2 وAdd.1. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/CP/2014/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SBI/2014/INF.17
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 لحقاا()ُيستكمل 
مــــن األطــــراف غيــــر المدرجــــة فــــي المرفــــق األول  المقدمــــة المعلومــــات -رابع عشر 

 لالتفاقية
 من جدول األعمال( 1٢)البند 

حالــة هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال إد اهليئــة يف اجللســة األود، قــرر مــؤمتر األطــراف إ -59
 الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه.

 لحقاا()ُيستكمل 

 بناء القدرات بموجب االتفاقية -خامس عشر
 من جدول األعمال( 15البند )

جـدول األعمـال إد اهليئـة يف اجللسة األود، قرر مـؤمتر األطـراف إحالـة هـذا البنـد مـن  -6١
 تنظر فيه. الفرعية للتنفيذ كي

 لحقاا()ُيستكمل 

 من االتفاقية 4من المادة  9و 1تنفيذ الفقرتين  -سادس عشر
 من جدول األعمال( 16)البند 

           تنفيـــــــذ برنـــــــامر عمـــــــل بـــــــوينس آيـــــــرس بشـــــــأن تـــــــدابير التكيـــــــف واالســـــــتجابة  -ألف 
 (71-/م أ7)المقرر 

 أ( من جدول األعمال()16)البند الفرعي 
مؤمتر األطراف إحالـة هـذا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال إد يف اجللسة األود، قرر  -61

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظرا فيه.
 لحقاا()ُيستكمل 

 المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواا  -باء 
 ب( من جدول األعمال()16)البند الفرعي 

جـدول األعمـال إد قرر مؤمتر األطراف إحالـة هـذا البنـد الفرعـي مـن  يف اجللسة األود، -61
 اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه.

 لحقاا()ُيستكمل 
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 القضايا الجنسانية وتغير المناخ -سابع عشر 
 من جدول األعمال( 11)البند 

إد اهليئــة  جــدول األعمـالقـرر مــؤمتر األطـراف إحالــة هـذا البنــد مـن يف اجللسـة األود،  -63
 الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه.

 لحقاا()ُيستكمل 

 مسائل أخرة أحالتها الهيئتان الفرعيتان إل  مؤتمر األطراف -ثامن عشر 
 من جدول األعمال( 11)البند 

 لحقاا()ُيستكمل 

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية -تاسع عشر 
 من جدول األعمال( 19)البند 

 2172-2172ت المالية المراَجعة لفترة السنتين البيانا -ألف 
 أ( من جدول األعمال()19)البند الفرعي 

جــدول األعمـال إد اهليئــة قـرر مــؤمتر األطـراف إحالــة هـذا البنــد مـن يف اجللسـة األود،  -6٢
 الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه.

 لحقاا()ُيستكمل 

 2171-2174أداء الميزانية لفترة السنتين  -باء 
 ب( من جدول األعمال()19البند الفرعي )

جـدول األعمـال إد اهليئـة يف اجللسة األود، قرر مـؤمتر األطـراف إحالـة هـذا البنـد مـن  -65
 الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه.

 لحقاا()ُيستكمل 

 اتخاذ القرارات في سياأل عملية االتفاقية اإلطارية -جيم 
 ج( من جدول األعمال()19)البند الفرعي 

ـــر الـــرئيس بـــأن رئـــيس الـــدورة التاســـعة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراف قـــد  -66 يف اجللســـة الثالثـــة، ذك 
اضطلع، بناء علو طلب مؤمتر األطراف يف دورتـه التاسـعة عشـرة، وبالتعـاون مـع بـريو، مبشـاورات 

اختـــاذ القـــرارات يف ســـيال عمليـــة التفاقيـــة اتطاريـــة،  مســـتقبل غـــري رذيـــة ومفتوحـــة األمـــد بشـــأن
 . امن مع الدورة األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتنيبالت
 ودعا الرئيس السيد توماس خروستوف )بولندا( إد تقدر تقرير  فوي إد مؤمتر األطراف. -61
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 11وأدد ببيانــــات ممثلـــــو ســـــتة أطـــــراف، منهـــــا بيـــــان باســـــم التـــــاد األورو  ودولـــــه الــــــ -61
 األعضاء، خبصوص هنآ اقرتحه الرئيس.

ضوء هذ  البيانات، دعا الرئيس األطراف املعنية إد التشاور بشأن اخلطوات املقبلـة  ويف -69
 وتقدر تقرير  ذا الشأن إد مؤمتر األطراف.

ويف اجللسة الثالثة املستأنفة، قرر مؤمتر األطراف، بناء علو مقرتح من الرئيس، أن ُيـري  -1١
نيـــو غارســـيا )بـــريو( والســـيد خروســـتوف، مشـــاورات غـــري رذيـــة، يتشـــارة يف تيســـريها الســـيد انطو 

 بشأن هذ  املسألة.
 أدد ممثل طرف واحد ببيان.و   -11

 لحقاا()ُيستكمل 

 الجزء الرفيع المستوة -عشرون 
 من جدول األعمال( 1١)البند 

مــون،  -حضــر افتتــاح اجلــ ء الرفيــع املســتوى أمــني عــام األمــم املتحــدة، الســيد بــان كــي  -11
لألمم املتحدة، السيد سام كوتيسا، ورئيس الدورة العشرين ملـؤمتر األطـراف ورئيس اجلمعية العامة 

فيـدال، ورئيسـة ةلـس الـوزراء  - والدورة العا رة ملؤمتر األطراف/اجتمـا  األطـراف، السـيد بولغـار
يف بـــريو، الســـيدة آنـــا جـــارا فيالســـكي ، واألمينـــة التنفيذيـــة لالتفاقيـــة اتطاريـــة، الســـيدة فيغـــرييس، 

 أخرى.و خصيات 
 لحقاا()ُيستكمل 

 بيانات األطراف -ألف 
 أ( من جدول األعمال()1١)البند الفرعي 

 لحقاا()ُيستكمل 

 بيانات المنظمات المشاركة بصفة مراقب -باء 
 ب( من جدول األعمال()1١)البند الفرعي 

 لحقاا()ُيستكمل 

 مسائل أخرة -حادي وعشرون
 من جدول األعمال( 11البند )

الرئيس هذا البند من جدول األعمال يف اجللسة الثالثة. وأدد ممثلـو أربعـة أطـراف تناول  -13
 األعضاء. 11  الببيانات، منها بيان باسم التاد األورو  ودوله 
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ووافــق مــؤمتر األطــراف علــو مقــرتح مــن الــرئيس بــ جراء مشــاورات تــل ســلطته مبا ــرة  -1٢
 يم والتوعية.خبصوص مقرتح تصدار إعالن وزاري بشأن التعل

 لحقاا()ُيستكمل 

 اختتام الدورة -ثاني وعشرون 
 من جدول األعمال( 11)البند 

 اعتماد تقرير مؤتمر األطراف عن دورته العشرين -ألف 
 أ( من جدول األعمال()11 الفرعي )البند

 لحقاا()ُيستكمل 

 إغالأل الدورة -باء 
 ب( من جدول األعمال()11)البند الفرعي 

 حقاا(ل)ُيستكمل 

 المرفقات
 لحقاا()ُيستكمل 

    


