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 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب(  

 إقرار جدول األعمال؛ )ج(  

 ب غري الرئيس؛انتخاب أعضاء املكت )د(  

 قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(  

 تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛ )و(  
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موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدول الزمين الجتماعات            )ز(  
 هيئات االتفاقية؛ 

 .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ح(  

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ(  

 .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب(  

ريق تقريـر امليّسرْين املشاركني للحوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ عن ط               -٤
 .تعزيز تنفيذ االتفاقية

 .تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ -٥

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية -٦

 اآللية املالية لالتفاقية؛ )أ(  

 :البالغات الوطنية )ب(  

 ملقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛البالغات الوطنية ا `١`  

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ `٢`  

 تطوير التكنولوجيات ونقلها؛ )ج(  

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛ )د(  

 :اقية من االتف٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه(  

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

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً؛ `٢`  

 .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف )و(  

 . ُنُهج حلفز العمل:ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية -٧
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 .)١( من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة  -٨

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -٩

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني  )أ(  

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(  

 .يع املستوىاجلزء الرف -١٠

 .بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز املراقب -١١

 .مسائل أخرى -١٢

 :اختتام الدورة -١٣

 اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثالثة عشرة؛ )أ(  

 .اختتام الدورة )ب(  

 )٢(استعراض عام:  التنظيم املقترح ألعمال الدورات-ثانياً 

 .ديسمرب/ كانون األول٣متر بايل يف صباح يوم االثنني،  مبناسبة افتتاح مؤحفل ترحييبسيقام  -١

                                                      

بشأن " تعذر التوصل إىل اتفاق على أية استنتاجات أو مقررات        "اتضـح يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف أنه          )١(
، ولذلك أُدرج البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف            )٦٤لفقرة  ، ا FCCC/CP/1998/16(هـذه املسألة    

ومل يتوصل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة إىل أية         .  من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه      ١٦واملادة  ) ج(١٠وفقاً للمادة   
 من مشروع النظام الداخلي ١٦واملادة ) ج(١٠ بأحكام املادة ، وعمالً)١٨، الفقرة FCCC/CP/1999/6(نتيجة بشأن هذه املسألة   

اجلـاري تطبيقه، أُدرج البند يف جدول األعمال املؤقت للدورات السادسة إىل الثانية عشرة ملؤمتر األطراف وأُرفقت بالبند حاشية        
استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني ":  والصني لتعديل البند حبيث يصبح عنوانه كاآليت٧٧تعكس اقتراحاً قدمته جمموعة ال  

وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية عشرة، أن يدرج هذا البند يف جدول             ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢الفرعيـتني   
 ).FCCC/CP/2006/5(األعمال املؤقت لدورته الثالثة عشرة مشفوعاً حباشية تفسريية مالئمة 

ورة الثالـثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         بالـنظر إىل أن الـد      )٢(
األطراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدان خالل فترة الدورات نفسها، فإن نص هذا االستعراض العام يرد أيضاً يف شروح جدول                   

  األطــراف يف بــروتوكول كــيوتو األعمــال املؤقــت للــدورة الثالــثة ملؤمتــر األطــراف العــامل بوصــفه اجــتماع
)FCCC/KP/CMP/2007/1 .(                وقد يتاح مزيد من التفاصيل على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة

 .اإلنترنت
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الدورة الثالثة عشرة   وعقب هذا االحتفال، سيقوم رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة بافتتاح              -٢
 من جدول األعمال املؤقت، فضالً عن بعض املسائل اإلجرائية يف إطار ١وسيتناول مؤمتر األطراف البند . للمؤمتر

وليس من . ، مبا يف ذلك انتخاب رئيس الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل٢د البن
وسوف حييل مؤمتر األطراف بنود جدول      . املتصور اإلدالء ببيانات، عدا عن تلك اليت سُيدىل هبا باسم اجملموعات          

 .اجللسة االفتتاحيةأعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء، مث ُترفع 

سُتفتتح الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول           وبعـد ذلـك،      -٣
، مبا يف ٢ من جدول أعماله املؤقت، فضالً عن بعض املسائل اإلجرائية يف إطار البند ١ الذي سيتناول البند كيوتو

من املتصور اإلدالء ببيانات عدا عن تلك اليت سُيدىل هبا باسم           وليس  . ذلـك إقرار جدول أعماله وتنظيم العمل      
وسوف يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بإحالة بنود جدول . اجملموعات

 .أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء، مث ُترفع اجللسة االفتتاحية

.  من جدول أعماله املؤقت    ٤ يف جلسة عامة لتناول البند       مؤمتر األطراف عقد  ويف فترة بعد الظهر، سين     -٤
العتماد مشروع مقرر بشأن مواعيد ومكان انعقاد دورتيه الرابعة عشرة   ) ز(٢كما سيتناول مؤمتر األطراف البند      

وستعقب ذلك  . بغية تيسري اإلجناز املبكر التفاق البلد املضيف      ) FCCC/SBI/2007/15/Add.1(واخلامسة عشرة   
ومبوازاة هذه اجللسات، . للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةجلسة افتتاحية للدورة السابعة والعشرين 

للدورة الرابعة  ، تليها جلسة افتتاحية     للهيئة الفرعية للتنفيذ  عقد اجللسة االفتتاحية للدورة السابعة والعشرين       سُت
لنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب          املسـتأنفة للفريق العامل املخصص ل     

). انظر اجلدول الزمين املقترح للجلسات الوارد يف املرفق األول         ()لفريق العامل املخصص  ا( بـروتوكول كيوتو  
يق العامل املخصص وستواَصل اجتماعات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ والفر

 .ديسمرب/ كانون األول٤يف جلسة عامة يوم الثالثاء، 

 يف جلسة عامة يوم     مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        وسـيجتمع    -٥
ية ديسمرب، لتناول البنود املدرجة على جدول أعماله واليت لن حييلها إىل اهليئة الفرع            / كانون األول  ٥األربعـاء،   

انظر جدول األعمال املؤقت للمؤمتر وشروحه كما ترد يف         (للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ       
 ).FCCC/KP/CMP/2007/1الوثيقة 

 أعماهلما يوم الثالثاء،    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ       وسـُتنهي    -٦
وستفرغان من معاجلة أكرب قدر ممكن من املسائل وحتيالن ما تتوصالن إليه من نتائج              . سمربدي/ كانون األول  ١١

كما سُينهي . إىل مؤمتـر األطـراف أو إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        
 .ديسمرب/ن األول كانو١١ أعماله يوم الثالثاء، الفريق العامل املخصص يف دورته الرابعة املستأنفة

وسـُتعقد جلسـات مشـتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       -٧
. ديسمرب/ كانون األول ١٤ إىل   ١٢بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوى الذي سُيعقد يف الفترة من            
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وسيشتمل . ن سيدلون ببيانات باسم بلداهنم    وسيحضر اجللسات املشتركة الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود الذي        
. اجلـزء الرفيع املستوى على عرض يقدمه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن تقريره التقييمي الرابع                

وستعقد جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
ديسمرب لالستماع إىل بيانات تديل هبا منظمات حكومية دولية ومنظمات / كانون األول١٤ح يوم خالل فترة صبا

ديسمرب، بعقد جلستني   / كانون األول  ١٤وسُتختتم أعمال اجلزء الرفيع املستوى يوم اجلمعة،        . غـري حكومـية   
ول كيوتو من أجل اعتماد     منفصلتني ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك          

 .املقررات واالستنتاجات املنبثقة عن دورتيهما احلاليتني

، ُحدِّدت الساعة   )٣(ووفقـاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين            -٨
تثناءات قّررها مكتبا أو رئيسا السادسة مساًء كموعد النتهاء مجيع اجللسات خالل فتريت الدورات السابقة، مع اس

وقد حظي حتديد هذا املوعد الختتام اجللسات يف الساعة السادسة مساًء باستحسان مجيع             . اهليئـتني الفرعيـتني   
 .األطراف وسوف يستمر العمل به يف بايل

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثالثاً 

  افتتاح الدورة-١

طراف رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، السيد ديفيد   سـيفتتح الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األ       -٩
 .مويراريا، وزير البيئة واملوارد الطبيعية يف كينيا

  املسائل التنظيمية-٢

 انتخاب رئيس الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر )أ( 

ر، وزير الدولة   سـيدعو رئـيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف إىل انتخاب السيد رامشات ويتويال              -١٠
وقد رّشحت اجملموعة اآلسيوية السيد     . لشـؤون البيئة يف إندونيسيا، رئيساً للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف          

وسيضطلع أيضاً بدور رئيس مؤمتر . ويتويالر وفقاً لقاعدة التناوب يف شغل منصب الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية
 .راف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثةاألطراف العامل بوصفه اجتماع األط

 اعتماد النظام الداخلي )ب( 

 قرر األطراف، يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف، مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي              :خلفـية  -١١
 .٤٢كما يف الدورات السابقة، باستثناء مشروع املادة 

                                                      

)٣( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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قرر مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي وأن يدعو رئيس          قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن ي       :اإلجراء -١٢
 .الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر إىل إجراء مشاورات حملاولة التوصل إىل اعتماد النظام الداخلي

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

 إقرار جدول األعمال )ج( 

ألمانة جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف باالتفاق مع رئيس             أعدت ا  :خلفـية  -١٣
الدورة الثانية عشرة للمؤمتر، آخذةً يف االعتبار اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل الدورة السادسة والعشرين 

 . اليت وردت من األطرافللهيئة الفرعية للتنفيذ وتلك اليت أعرب عنها أعضاء املكتب، وكذلك الطلبات

 . سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إقرار جدول األعمال املؤقت:اإلجراء -١٤

 FCCC/CP/2007/1 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )د( 

راف، ُشِرع أثناء الدورة السادسة      بـناء على طلب من رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األط           :خلفـية  -١٥
والعشـرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يف إجراء مشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية بشأن تعيني أعضاء مكتب                

وسُتجرى مشاورات أخرى   . وسيقدَّم تقرير شفوي بشأن هذه املشاورات     . الـدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف     
 وُتدعى إىل النظر بشكل فعال يف ترشيح سيدات         ٧-م أ /٣٦ُتذكًّر األطراف باملقرر    و. أثناء الدورة عند الضرورة   

 .لشغل املناصب االنتخابية يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل انتخاب أعضاء مكتب الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر يف أسرع وقت               :اإلجراء -١٦
 .اوراتممكن بعد االنتهاء من املش

 قبول املنظمات بصفة مراقب  )ه( 

 سُتعرض على مؤمتر األطراف وثيقة تتضمن قائمة باملنظمات اليت تسعى لقبوهلا بصفة مراقب عقب :خلفية -١٧
 .)٤(استعراض املكتب لطلباهتا والنظر فيها

 . سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب:اإلجراء -١٨

                                                      

ات مؤمتر األطراف   ، يطبَّق إجراء واحد لقبول املنظمات بصفة مراقب يف دور         ١-م أإ /٣٦مبوجـب املقـرر      )٤(
ودورات مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، على أن يتوىل مؤمتر األطراف البت يف قبول                    

 .املنظمات بصفة مراقب
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 FCCC/CP/2007/2 مذكرة من األمانة. املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية: قبول املراقبني

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

ح  سُيدعى مؤمتر األطراف إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة، مبا يف ذلك اجلدول الزمين املقتَر:اإلجراء -١٩
 ). أعاله واملرفق األول٨-١انظر الفقرات (للجلسات 

 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 تنفيذيمذكرة من األمني ال. جدول األعمال املؤقت وشروحه

FCCC/CP/2007/1 

FCCC/SBSTA/2007/5 

FCCC/SBI/2007/16 

FCCC/KP/AWG/2007/3 

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية )ز( 

لكي يعتمده مؤمتر   أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، مبشروع مقرر           : خلفـية  -٢٠
األطـراف بشـأن مواعـيد ومكـان انعقـاد الدورتـني الـرابعة عشـرة واخلامسـة عشرة ملؤمتر األطراف                     

(FCCC/SBI/2007/15/Add.1). 

 . سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشروع املقرر الذي أوصت به اهليئة الفرعية للتنفيذ:اإلجراء -٢١

  التفويضاعتماد التقرير املتعلق بوثائق )ح( 

 سيفحص املكتب وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف االتفاقية ويقدِّم تقريره املتعلق بوثائق              :خلفـية  -٢٢
 .)٥(التفويض إىل مؤمتر األطراف قبل اختتام الدورة بغية اعتماده من ِقبل مؤمتر األطراف

ائق تفويض ممثلي األطراف الذين حيضرون       سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد التقرير املتعلق بوث        :اإلجراء -٢٣
 .وسُيسمح للممثلني باملشاركة مؤقتاً يف الدورة ريثما ُيتخذ هذا اإلجراء. الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر

                                                      

، تكون وثائق التفويض الواردة من األطراف يف بروتوكول كيوتو صاحلة ملشاركة            ١-م أإ /٣٦مبوجب املقرر    )٥(
 مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، ويقدَّم تقرير واحد بشأن ممثليها يف دورات

وثائق التفويض إىل مكتب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده وفقاً                 
 .لإلجراءات املعمول هبا
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  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما-٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ( 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

سـُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقريري اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة         -٢٤
، والتقريرين الشفويني من رئيسي ٢٠٠٧مايو /الفرعية للتنفيذ عن دورتيهما السادسة والعشرين املعقودتني يف أيار

وسيتضمن التقرير الشفوي لرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية        . تـيهما السابعة والعشرين   اهليئـتني عـن دور    
 اجلوانب العلمية والتقنية   " مـن جـدول أعمال اهليئة الفرعية املعنون          ١٠والتكنولوجـية تقريـراً عـن البـند         

 ". االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ-واالجتماعية 

ية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا السادسة تقرير اهليئة الفرع
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2007/4 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف           
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧بون يف الفترة من 

FCCC/SBI/2007/15 

 تقريـر املُيسـرين املشـاركني لـلحوار بشـأن العمـل التعاوين            -٤
 الطويل األجل للتصدي لتغيُّر املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

، عقد مؤمتر األطراف العزم على االخنراط يف حوار، دون اإلخالل بأية            ١١-م أ /١ يف املقـرر     :خلفـية  -٢٥
يات أو أُطُر أو واليات تنشأ مبقتضى االتفاقية مستقبالً، من أجل تبادل اخلربات             مفاوضـات أو التزامات أو عمل     

وحتليل الُنُهج االستراتيجية للعمل التعاوين الطويل األجل من أجل التصدي لتغيُّر املناخ، مبا يشمل اجملاالت التالية، 
 :يف مجلة جماالت أخرى

 تعزيز األهداف اإلمنائية بطريقة مستدامة؛ )أ( 

 التصدي للعمل املتعلق بالتكيف؛ )ب( 

 حتقيق اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا؛ )ج( 

 .حتقيق اإلمكانات الكاملة للفرص السوقية )د( 

وقد جرى احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغيُّر املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية  -٢٦
 وأتيحت املشاركة فيها جلميع     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ها األمانة يف عامي     يف أربـع حلقـات عمـل نظّمت       ) احلـوار (
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وقد طلب مؤمتر األطراف من امليسِّرْين املشاِركْين للحوار تقدمي تقرير عن احلوار وعن املعلومات              . )٦(األطـراف 
 .والثالثة عشرة )٧(واآلراء املتنوعة املقدمة من األطراف إىل مؤمتر األطراف يف دورتيه الثانية عشرة

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير امليسِّرْين املشاِركْين للحوار وإىل البت يف اخلطوات               :اإلجراء -٢٧
 .التالية اليت سُتتََّخذ للتصدي لتغيُّر املناخ على حنو فعال ومالئم على املستوى الدويل

ناخ عن تقرير عن احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغيُّر امل     
 مذكرة من امليسِّرْين املشاِركْين. طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

FCCC/CP/2007/4 
Add.1و

  تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ-٥

لمية  انظـر جـدول األعمـال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة الع              :خلفـية  -٢٨
 .(FCCC/SBSTA/2007/5)والتكنولوجية وشروحه 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              :اإلجـراء  -٢٩
 .للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 فيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية استعراض تن-٦

 اآللية املالية لالتفاقية )أ( 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وشروحه               :خلفـية  -٣٠
(FCCC/SBI/2007/16). 

اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع  سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل :اإلجراء -٣١
 .مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 البالغات الوطنية )ب( 

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية `١` 

ة السـابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وشروحه         انظـر جـدول األعمـال املؤقـت للـدور          :خلفـية  -٣٢
(FCCC/SBI/2007/16). 

                                                      

ومات عن حلقات العمل األربع مجيعها على موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت على             ُيـتاح مـزيد من املعل      )٦(
 .<http://unfccc.int/meetings/dialogue/items/3668.php>: العنوان التايل

ُيـتاح تقرير امليسِّرْين املشاِركْين املقدم إىل الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف على موقع االتفاقية على شبكة    )٧(
 : إلنترنت على العنوان التايلا

<http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/oral_report_at_cop12_061117.pdf>. 
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 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع :اإلجراء -٣٣
 .مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 ات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغ `٢` 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وشروحه               :خلفـية  -٣٤
(FCCC/SBI/2007/16). 

يذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع  سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنف:اإلجراء -٣٥
 .مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 تطوير التكنولوجيات ونقلها )ج( 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية               :خلفـية  -٣٦
 .(FCCC/SBSTA/2007/5)والتكنولوجية وشروحه 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              :اإلجـراء  -٣٧
 .للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية )د( 

ول األعمـال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وشروحه          انظـر جـد    :اإلجـراء  -٣٨
(FCCC/SBI/2007/16). 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع :اإلجراء -٣٩
 .ثالثة عشرةمقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته ال

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   )ه( 

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

 انظـر جـدول األعمـال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية               :خلفـية  -٤٠
وجدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة       . (FCCC/SBSTA/2007/5)روحه  والتكنولوجـية وش  

 .(FCCC/SBI/2007/16)الفرعية للتنفيذ وشروحه 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              :اإلجـراء  -٤١
 والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته            واهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه    

  من املقرر   ٢٣وسـوف تتـناول اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، عمالً بالفقرة            . الثالـثة عشـرة   
وسوف . ر به والتكيُّف معه ، املسـائل املتعلقة بربنامج عمل نريويب بشأن آثار تغيُّر املناخ وقابلية التأثُّ            ١٠-م أ /١
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 فيما يتصل باآلثار الضارة لتغري املناخ وآثار ١٠-م أ/١تتناول اهليئة الفرعية للتنفيذ اجلوانب األخرى لتنفيذ املقرر 
 .تدابري االستجابة الناشئة عن حلقات العمل واجتماعات اخلرباء

 مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً `٢` 

عمـال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وشروحه           انظـر جـدول األ     :خلفـية  -٤٢
(FCCC/SBI/2007/16). 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع :اإلجراء -٤٣
 .عشرةمقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة 

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف )و( 

 يف إطار هذا البند، ميكن تناول أي مسائل متعلقة باالتفاقية حتيلها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر                :خلفـية  -٤٤
اها خالل دورتيهما   األطراف، مبا يف ذلك مشاريع املقررات واالستنتاجات اليت تكون اهليئتان الفرعيتان قد وضعت            

 .السادسة والعشرين والسابعة والعشرين

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشاريع املقررات أو االستنتاجات املتصلة باالتفاقية واليت             :اإلجـراء  -٤٥
سادسة تكـون اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أو اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أحالتاها يف دورتيهما ال               

 . من االتفاقية٦والعشرين والسابعة والعشرين، مبا يف ذلك مشروع مقرر حمتمل بشأن املادة 

 ُنُهج حلفز العمل:  ختفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج يف البلدان النامية-٧

لعلمية  انظـر جـدول األعمـال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة ا              :خلفـية  -٤٦
 .(FCCC/SBSTA/2007/5)والتكنولوجية وشروحه 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              :اإلجـراء  -٤٧
 .للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

  من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢ض الثاين ملدى كفاية أحكام الفقرة  االستعرا-٨

 من االتفاقية على إجراء استعراٍض ثاٍن ملدى كفاية أحكام الفقرتني ٤من املادة ) د(٢ تنص الفقرة :خلفية -٤٨
قد اتضح يف   و. ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يف موعد أقصاه     ٤ من املادة    ٢من الفقرة   ) ب(و) أ(الفرعيتني  

. )٨(بشأن هذه املسألة" تعذر التوصل إىل اتفاق على أية استنتاجات أو مقررات"الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف أنه 
 والصني تعديل بند ٧٧وأثناء النظر يف جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، اقترحت جمموعة ال  

من ) ب(و) أ(استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني الفرعيتني        : "جدول األعمال هذا حبيث يصبح كاآليت     
                                                      

)٨( FCCC/CP/1998/16 ٦٤، الفقرة. 
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ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن هذا االقتراح، ومن مث فقد أقر املؤمتر جدول      ".  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٢الفقرة  
دورات مؤمتر األطراف يف وأُدِرج البند يف كل دورة الحقة من . أعمال الدورة، باستثناء هذا البند الذي ظل معلّقاً

 والصني يف الدورة اخلامسة     ٧٧جدول األعمال املؤقت مشفوعاً حباشية تعكس التعديل الذي اقترحته جمموعة ال              
وأجرى الرئيس مشاورات . ملؤمتر األطراف، وأقّر املؤمتر جدول األعمال املؤقت باستثناء هذا البند الذي ظل معلّقاً

 .عن هذه املشاورات يف جلسة الحقةبشأن املوضوع وقدم تقريراً 

 قد يرغب مؤمتر األطراف يف دعوة الرئيس إىل إجراء مشاورات غري رمسية هبدف التوصل إىل                :اإلجـراء  -٤٩
 .نتيجة يف هذا الشأن أثناء هذه الدورة

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-٩

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية يف فترة السنتني  )أ( 

 انظـر جـدول األعمـال املؤقت للدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وشروحه               :ةخلفـي  -٥٠
(FCCC/SBI/2007/16). 

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع :اإلجراء -٥١
 . دورته الثالثة عشرةمقررات أو استنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب( 

 أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة كي :خلفية -٥٢
طراف على مشروع   ويشتمل مشروع املقرر املقدم إىل مؤمتر األ      . يعـتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة       

مقـرر مقـدم العـتماده مـن ِقـَبل مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                    
(FCCC/SBI/2007/15/Add.1). 

 . أعاله٥٢ سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشروع املقرر املوصى به املذكور يف الفقرة :اإلجراء -٥٣

  اجلزء الرفيع املستوى-١٠

ديل الـوزراء ورؤساء الوفود اآلخرون ببياناهتم الوطنية يف جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر     سـيُ  -٥٤
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وذلك أثناء اجلزء الرفيع املستوى الذي سُيعقد يف                

كاملة للبيانات الرمسية إذا مت توفري ُنسخ وسُتعمَّم النصوص ال. ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ١٢الفترة من 
وسيشتمل اجلزء الرفيع املستوى على عرض يقدمه الفريق احلكومي الدويل          . كافية منها لألمانة أثناء سري الدورة     

 .املعين بتغيُّر املناخ بشأن تقريره التقييمي الرابع
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ت، سيكون من الضروري حتديد مدة كل       ونظـراً لعدد األطراف والوقت احملدود املتاح لإلدالء بالبيانا         -٥٥
وتشجَّع األطراف بقوة على اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال          . واملدة املوصى هبا هي ثالث دقائق     . بيان

 .وسُيتاح وقت إضايف ملثل هذه البيانات. يتكلم أعضاء اجملموعة اآلخرون

. )٩(٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢أكتوبر إىل /ألول تشرين ا١٢وسُتفتتح قائمة املتكلمني يف الفترة من  -٥٦
 .وقد أُرسلت إىل األطراف املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني مشفوعة بإشعار يتضمن استمارة التسجيل

وقد ُيتاح املزيد من املعلومات عن اجلزء الرفيع املستوى يف إضافة هلذه الوثيقة، بعد أن ينظر فيها املكتب                 -٥٧
كما سُتتاح معلومات عن مشاركة رؤساء هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة يف اجلزء . ة املضيفةواحلكوم

 .الرفيع املستوى

  بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز املراقب-١١

. سُيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمات أمام مؤمتر األطراف -٥٨
 .وسيجري تعميم معلومات إضافية يف هذا الشأن

  مسائل أخرى-١٢

 .سيجري تناول أية مسائل أخرى يوجَّه إليها اهتمام مؤمتر األطراف يف إطار هذا البند -٥٩

  اختتام الدورة-١٣

 اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته الثالثة عشرة )أ( 

 . لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف هناية الدورة سيتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة:خلفية -٦٠

 سـُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد مشروع التقرير وتفويض املقرِّر باستكمال التقرير عقب    :اإلجـراء  -٦١
 .الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

 اختتام الدورة )ب( 

 .سُيعلن الرئيس اختتام الدورة -٦٢

                                                      

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب أمني املؤمتر لدى أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  )٩(
ـ   أو الربيد اإللكتروين (1999 815 228 49+) أو الفاكس (1520/1426 815 228 49+)أن تغـيُّر املناخ وذلك بواسطة اهلاتف  بش

<secretariat@unfccc.int>. 
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 املرفق األول

 ض عام لفترة الدوراتاستعرا

 السبت
 ديسمرب/ كانون األول٨

 اجلمعة
 ديسمرب/ كانون األول٧

 اخلميس
 ديسمرب/ كانون األول٦

 األربعاء
 ديسمرب/ كانون األول٥

 الثالثاء
 ديسمرب/ كانون األول٤

 االثنني
 ديسمرب/ كانون األول٣

 حفل ترحييب

  ملؤمتر األطراف١٣افتتاح الدورة 

 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه ٣افتتاح الدورة 
 جتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوا

   

 ملؤمتر  ٣جلسة عامة للدورة    
األطـراف العامل بوصفه    

ــر  ــتماع األط اف يف اج
 بروتوكول كيوتو

 للهيئة ٢٧جلسة عامة للدورة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتكنولوجية

 للهيئة ٢٧جلسة عامة للدورة 
 الفرعية للتنفيذ

 للفريق ٤جلسة عامة للدورة 
 العامل املخصص

 ملؤمتر ١٣الدورة 
 األطراف

 ٢٧افتتاح الدورة 
للهيئة الفرعية 

للمشورة العلمية 
 والتكنولوجية

 ٢٧افتتاح الدورة 
 للهيئة الفرعية للتنفيذ

افتتاح الدورة الرابعة 
املستأنفة للفريق 
 العامل املخصص

 

 

 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه٣ ملؤمتـر األطـراف، والدورة      ١٣الـدورة
 للهيئة الفرعية٢٧اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كيوتو، والدورة          

والدورة للهيئة الفرعية للتنفيذ،     ٢٧للمشورة العلمية والتكنولوجية، والدورة     
  املستأنفة للفريق العامـل املخصص٤ 

 جلسات غري رمسية 
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 اجلمعة
 ديسمرب/ كانون األول١٤

 ساخلمي
 كانون ١٣
 ديسمرب/األول

 األربعاء
 ديسمرب/ كانون األول١٢

 الثالثاء
 ديسمرب/ كانون األول١١

 االثنني
 ديسمرب/ كانون األول١٠

 

 

 

 

بيانات املنظمات احلكومية 
املنظمات غري /الدولية

 احلكومية

 ملؤمتر ١٣اختتام الدورة 
 األطراف

 ملؤمتر ٣اختتام الدورة 
األطراف العامل بوصفه 

ماع األطراف يف اجت
 بروتوكول كيوتو

 

 

 

 

 

 البيانات الوطنية

 

 

 

 

 

 حفل افتتاحي

عرض تقرير فريق اخلرباء 
احلكومي الدويل املعين بتغري 

 املناخ

 البيانات الوطنية

 للهيئة ٢٧اختتام الدورة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتكنولوجية

 للهيئة ٢٧اختتام الدورة 
 الفرعية للتنفيذ

 املستأنفة ٤رة اختتام الدو
 للفريق العامل املخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملؤمتر األطراف١٣الدورة
 ملؤمتـر األطراف٣الـدورة

ــتماع ــفه اج ــامل بوص الع
اف يف بروتوكول كيوتواألطر

 للهيـئة الفرعية٢٧الـدورة
للمشورة العلمية والتكنولوجية

ــدورة ــئة٢٧ال  للهي
 الفرعية للتنفيذ

ــدورة ــتأنفة٤ال  املس
للفريق العامل املخصص

 جلسات غري رمسية

 ملؤمتر ٣ ملؤمتر األطراف والدورة ١٣اجلزء الرفيع املستوى من الدورة 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 املرفق الثاين

 الوثائق اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 الوثائق املُعدٍّة للدورة

 FCCC/CP/2007/1 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

مذكرة من  .  وغري احلكومية  املنظمات احلكومية الدولية  : قـبول املراقبني  
 األمانة

FCCC/CP/2007/2 

 FCCC/CP/2007/3 مذكرة من األمانة. تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

تقرير عن احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ           
 .ْينمذكرة من املُيّسرين املُشارك. عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

FCCC/CP/2007/4  
Add.1و

 وثائق أخرى سُتعرض على الدورة

 FCCC/CP/1996/2 مذكرة من األمانة. اعتماد النظام الداخلي. املسائل التنظيمية

تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا السادسة          
 ٢٠٠٧يو ما/ أيار١٨ إىل ٧والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2007/4 

 FCCC/SBSTA/2007/5 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف بون           
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧يف الفترة من 

FCCC/SBI/2007/15 

 FCCC/SBI/2007/16 كرة من األمني التنفيذيمذ. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/KP/AWG/2007/3 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

- - - - - 

 

 


