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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ - تشرين الثاين نوفمرب ٢٩كانكون، 
  من جدول األعمال) ج(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

   األعمال املؤقت وشروحهجدول    

  مذكرة من األمني العام    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً   
 .افتتاح الدورة  -١

  :املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(  

 اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(  

  إقرار جدول األعمال؛  )ج(  

  رئيس؛انتخاب أعضاء املكتب غري ال  )د(  

  ؛بصفة مراقبقبول املنظمات   )ه(  

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

  كن انعقاد الدورات املقبلة؛امأد ويعامو  )ز(  

 . اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  
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  :اتقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهم  -٣

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  

 .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

 .تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  -٤

 . من االتفاقية١٧النظر يف اقتراحات األطراف مبوجب املادة   -٥

 .)١(من االتفاقية ٤املادة من ) ب(و) أ(٢الفقرة  ملدى كفاية االستعراض الثاين  -٦

 :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  -٧

  :اآللية املالية لالتفاقية  )أ(  

 آللية املالية؛الرابع لستعراض الا '١'

 إىل  ات املوجهـة  مؤمتر األطراف واإلرشاد   إىل   تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم     '٢'
 مرفق البيئة العاملية؛

 ؛ تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ '٣'

 تقييم الصندوق اخلاص بأقل البلدان منوا؛ '٤'

 :البالغات الوطنية  )ب(  

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ '١'

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

  تطوير التكنولوجيات ونقلها؛  )ج(  

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )د(  

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(  

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

  البلدان منواً؛املسائل املتعلقة بأقل '٢'

  من االتفاقية؛٦املادة   )و(  

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

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٨
__________ 

 . أدناه٤١-٣٨الفقرات انظر  )١(
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  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  

 .٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني يف أداء امليزانية   )ب(  

 .زء الرفيع املستوىاجل  -٩

 . املشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات  -١٠

 .مسائل أخرى  -١١

 :اختتام الدورة  -١٢

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة؛  )أ(  

 .الدورةإغالق   )ب(  

  )٢(استعراض عام: التنظيم املقترح ألعمال الدورات  -ثانياً   
 كانكون صباح فتتاح مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف        سُيقام حفل ترحييب مبناسبة ا      -١

  . ٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩يوم االثنني 
الـسادسة  بافتتاح الـدورة  سيقوم عشرة اخلامسة ورئيس مؤمتر األطراف يف دورته      -٢

 من جدول األعمال املؤقت، فـضالً عـن         ١وسيتناول مؤمتر األطراف البند     . عشرة للمؤمتر 
عـشرة  الـسادسة   ، مبا يف ذلك انتخاب رئيس الدورة        ٢ائل اإلجرائية حتت البند     بعض املس 

وليس من املتوخى اإلدالء ببيانات باستثناء      . للمؤمتر، وإقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال     
 إىل  وسُيحيل مؤمتر األطراف بعض بنود جدول أعماله      . البيانات اليت سُتلقى باسم اجملموعات    

  .وبعد ذلك ُترفع اجللسة االفتتاحية. ني، حسب االقتضاءاهليئتني الفرعيت
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف        السادسةوبعد ذلك ُتفتتح الدورة       -٣

          اجتمـاع األطـراف    /وسيتناول مؤمتر األطراف  ). اجتماع األطراف (يف بروتوكول كيوتو    
، مبا يف ذلك  ٢سائل اإلجرائية حتت البند      من جدول أعماله املؤقت، وكذلك بعض امل       ١البند  

وليس من املتوخى اإلدالء ببيانات باستثناء البيانـات        . إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال    
اجتماع األطراف بعض بنود جدول     /وسُيحيل مؤمتر األطراف  . اليت سُتلقى باسم اجملموعات   

  . ُترفع اجللسة االفتتاحيةوبعد ذلك. اهليئتني الفرعيتني حسب االقتضاء إىل أعماله
__________ 

 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع   السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة      السادسةنظراً ألن الدورة     )٢(
سُتعقدان خالل فترة الـدورة ذاهتـا، فـإن هـذا           ) اجتماع األطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو     

 هذا االستعراض العام أيضاً يف شروح جدول األعمـال          االستعراض العام يتناول االجتماعني ويرد نص     
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو              السادسةاملؤقت للدورة   

)FCCC/KP/CMP/2010/1 (وقد ُتتاح تفاصيل أخرى    .  يسهل على األطراف واملراقبني الرجوع إليه      كي
 . بشأن تغري املناخ على شبكة اإلنترنتيف موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
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 الـسادسة  اجتماعات الدورات التالية للهيئات الفرعية باالقتران بالدورة          وحدِّدت  -٤
  :اجتماع األطراف/ ملؤمتر األطرافالسادسةعشرة ملؤمتر األطراف والدورة 

   والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ؛الثالثةالدورة   )أ(  
  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ والثالثون لالثالثةالدورة   )ب(  
 للفريق العامل املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية       اخلامسة عشرة الدورة    )ج(  

  لألطراف املُدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو؛
 للفريق العامل املُخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل        الثالثة عشرة الدورة    )د(  
  . مبوجب االتفاقيةاألجل

ونظراً الجتماع ست هيئات أثناء فترة الدورة فـسوف يكـون الوقـت املتـاح                 -٥
ولزيـادة الوقـت املُتـاح      . لالجتماعات حمدوداً جداً، وخاصة الجتماعات أفرقة االتصال      

، بالتشاور مع األطراف، تدابري لتوفري الوقت       الرؤساءأقصى حد، فقد يقترح      إىل   للمفاوضات
هـذه املـشاورات وإىل البالغـات        إىل   اقتراحاهتموسوف تستند   . لتعجيل بالعمل  ل اًوُنهج

أو /أي مفاوضـات و   وسوف تراعـى    والبيانات ذات الصلة املقدَّمة أثناء اجللسات العامة،        
  .استنتاجات سابقة

وسُتقدَّم معلومات إضافية تتعلق بالترتيبات الالزمة للدورة السادسة عـشرة ملـؤمتر             -٦
           دورة السادسة الجتماع األطراف يف إضـافة هلـذه الوثيقـة بعـد التـشاور        األطراف وال 
  .مع املكتب

وسينعقد مؤمتر األطراف واجتماع األطراف يف جلسات عامة خالل األسبوع األول             -٧
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      إىل   لتناول بنود جدويل أعماهلما اليت لن حييالمها      

  .هليئة الفرعية للتنفيذأو ا/و
. ديـسمرب / كـانون األول   ٧وسيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،           -٨

إلقاء بيانات وطنية يف اجللسات املـشتركة        إىل   وسيدعى الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود     
ويـستمر اجلـزء    . ديسمرب/ كانون األول  ٩-٨ملؤمتر األطراف واجتماع األطراف يف يومي       

وعلـى ضـوء سـري      . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة،      
 الدورات السابقة، ُيتوخى عقد جلسة مشتركة ملؤمتر األطراف واجتماع األطراف لالستماع          

ملؤمتر األطراف  منفصلة  وسُتعقد جلسات   . بيانات من املنظمات اليت تشارك بصفة مراقب      إىل  
ديسمرب العتماد القرارات واالسـتنتاجات     / كانون األول  ١٠معة  واجتماع األطراف يوم اجل   

  . احلاليتنيدورتيهماالناشئة عن 
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 )٣(ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والـثالثني        -٩
 مساًء، وخاصة إلتاحـة وقـت       ٠٠/١٨فإن من املقرر أن تنتهي مجيع اجللسات يف الساعة          

ٍف لألطراف واجملموعات اإلقليمية للتحضري للجلسات اليومية، ولكن قد ميكن يف ظروف            كا
  .ثالث ساعات إىل استثنائية ويف كل حالة مبفردها مواصلة اجللسات ملدة ساعتني

بأن تأخذ األمانة، عند تنظيم فترات الدورات        )٤(للتنفيذ أيضاً وأوصت اهليئة الفرعية      -١٠
أو جلـسات   /عقد أكثر من جلستني متزامنتني من اجللسات العامـة و         املقبلة، مبمارسة عدم    

تجاوز عدد اجللسات الـيت تعقـد يف   يأفرقة االتصال، على أن حترص قدر اإلمكان على أال    
تواصـل  وأوصت كذلك بـأن     . وقت واحد، مبا فيها اجللسات غري الرمسية، ست جلسات        

هها الوفود يف االعتبار وأن ود اليت تواجاألمانة، عند وضع اجلدول الزمين للجلسات، أخذ القي    
  .تتجنب قدر اإلمكان التضارب بني قضايا متشاهبة

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً   

  افتتاح الدورة  -١  
ستفتتح الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف رئيسة مؤمتر األطـراف يف دورتـه               -١١

والطاقة ووزيرة شؤون املساواة بني اجلنسني      اخلامسة عشرة السيدة ليكّي فريس وزيرة املناخ        
  .يف الدامنرك

  املسائل التنظيمية  -٢  

  انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة  )أ(  
نتخاب الـسيدة   ا إىل   ستدعو رئيسة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف       :اخللفية  -١٢

يك، كرئيسة ملؤمتر األطراف يف دورتـه        وزيرة الشؤون اخلارجية يف املكس     باتريسيا أسبينوزا، 
وكانت جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب قد رشحت الـسيد      . السادسة عشرة 

وستعمل أيضاً بصفة رئيـسة     . أسبينوزا وفقاً لقاعدة تناول الرئاسة بني اجملموعات اإلقليمية       
  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة

  
  

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
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  اعتماد النظام الداخلي  )ب(  
 يف أثناء الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف، قدمت بابوا غينيا اجلديـدة             :اخللفية  -١٣

ويف أثناء الدورة   . FCCC/CP/1996/2اقتراحاً بشأن مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقة         
الـدورة   إىل  سة تقريراً وقدمت الرئي . ذاهتا، أجرت رئيسة املؤمتر مشاورات بشأن هذه املسألة       

اخلامسة عشرة أفادت فيه بأن الوفود، رغم تسليم األطراف بأمهية اعتماد النظام الـداخلي،              
وكما يف الدورات السابقة، قـررت األطـراف       . متسكت مبواقفها من هذه املسألة األساسية     

ناء ، باسـتث  FCCC/CP/1996/2مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي الـوارد يف الوثيقـة           
وأعلنت الرئيسة أهنا ستجري مشاورات مع األطراف يف الفترة ما بني الدورتني        . ٤٢ مشروع

وسوف تقدم رئيسة الدورة اخلامسة عشرة      . املؤمتر إىل   احلالية والقادمة، وستقدم تقريراً عنها    
ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف        

  .ل كيوتو تقريراً شفوياً عن نتائج تلك املشاوراتبروتوكو
لعلّ مؤمتر األطراف يود أن يقّرر مواصلة تطبيق مشروع النظام الـداخلي            : اإلجراء  -١٤

 إىل إجراء مشاورات يف حماولٍة للتوصـل  إىل وأن يدعو رئيسة الدورة السادسة عشرة للمؤمتر  
  .اعتماد النظام الداخلي

FCCC/CP/1996/2 مذكرة من األمانة. اعتماد النظام الداخلي: لتنظيميةاملسائل ا 

  إقرار جدول األعمال  )ج(  
مـشروع  عشرة للمؤمتر أعدت األمانة     اخلامسة   الدورة   ةباالتفاق مع رئيس  : اخللفية  -١٥

عشرة آخذة يف االعتبار اآلراء اليت أعربـت عنـها          السادسة  جدول األعمال املؤقت للدورة     
  .الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ وبعد التشاور مع املكتبية والثاناألطراف يف الدورة 

  .إقرار جدول األعمال املؤقت إىل سُيدعى مؤمتر األطراف: اإلجراء  -١٦

FCCC/CP/2010/1 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )د(  
عشرة ملؤمتر األطراف بـدأت يف      اخلامسة   الدورة   ة من رئيس  بناًء على طلب  : فيةلاخل  -١٧

 السادسةالثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ مشاورات لتسمية أعضاء مكتب الدورة          الثانية  الدورة  
ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف       عشرة  

وستجري مشاورات أخرى أثناء الدورة     . ت اإلقليمية مع منّسقي اجملموعا  بروتوكول كيوتو   
 يف البال، وإىل النظر بـصورة  ٧-م أ/٣٦وضع املقرر  إىل وُتدعى األطراف.  األمر اقتضىإذا  
  . يف ترشيح نساء لشغل املناصب االنتخابية يف أي هيئة ُتنشأ مبوجب االتفاقيةفّعالة
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 عشرة  السادسةاء مكتب الدورة    انتخاب أعض  إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -١٨
األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف             ملؤمتر  

  .بروتوكول كيوتو أول مناسبة بعد استكمال املشاورات

  قبول املنظمات بصفة مراقب  )ه(  
قائمة  اليت تتضمن    FCCC/CP/2010/4سُتعرض على مؤمتر األطراف الوثيقة      : اخللفية  -١٩

  .)٥(بعد قيام املكتب باستعراضها والنظر فيهاوذلك املنظمات اليت تلتمس قبوهلا بصفة مراقب، 
  .النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب إىل سُيدعى مؤمتر األطراف: اإلجراء  -٢٠

FCCC/CP/2010/4   املنظمات املُقدِّمة لطلب احلصول علـى صـفة        : قبول املراقبني
 رة من األمانةمذك. مراقب

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئات الفرعية  )و(  
املوافقة على تنظيم أعمال الدورة، مبا يف ذلك         إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٢١

  ). أعاله١٠-١انظر الفقرات (اجلدول الزمين املقترح للجلسات 

FCCC/CP/2010/1 

Add.1و 
  مذكرة من األمني التنفيذي. شروحهجدول األعمال املؤقت و

FCCC/SBSTA/2010/7  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/SBI/2010/11  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/AWGLCA/2010/16  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

   انعقاد الدورات املُقبلةوأماكنوعد م  )ز(  
 قبل مؤمتر األطراف، مع إعرابه عـن التقـدير،          ١٤-م أ /٩مبوجب املقرر   : اخللفية  -٢٢

عرض حكومة جنوب أفريقيا استضافة الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة            
  . )٦(الجتماع األطراف

أن رئيس الدورة الثامنة     إىل   ا الثانية والثالثني  وأَشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهت       -٢٣
عشرة ملؤمتر األطراف ورئيس الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            

__________ 

 ستجري عملية واحدة لقبول املنظمات بصفة مراقب يف دورات مـؤمتر  ١-م أإ/٣٦ املقـرر مبوجب   ) ٥(
 .مات املراِقبةاألطراف واجتماع األطراف على أن يتخذ مؤمتر األطراف القرارات اخلاصة بقبول املنظ

  رهناً بتأكيد املكتب لتوفّر مجيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية الالزمة الستضافة الدورات،             )٦(
 .٤٠/٢٤٣وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
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يف بروتوكول كيوتو سيكونان من اجملموعة اآلسيوية، وذلك وفقـاً ملبـدأ التنـاوب بـني                
شاورات اجلارية بـشأن استـضافة تينـك        امل إىل   وأشارت اهليئة أيضاً  . اجملموعات اإلقليمية 

 تلقي نتائج هذه املشاورات بغية اختاذ قرار بشأن هذه املـسألة يف            إىل   الدورتني وإىل تطلعها  
   .)٧(لدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطرافا

التقدم بعروض الستضافة    إىل   ويف الدورة ذاهتا، دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف         -٢٤
وفيما يتعلق بالدورات املقبلة األخرى،     . )٨(ؤمتر األطراف واجتماع األطراف   دورات مقبلة مل  

فإن رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف ورئيس الدورة التاسعة الجتماع األطـراف             
  :سيكونان من جمموعة أوروبا الشرقية، وذلك وفقاً ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية

 مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة قـراراً بـشأن البلـد             قد يتخذ : اإلجراء  -٢٥
وقد يرغب  . املُضيف للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة الجتماع األطراف         

تقدمي عروضها الستضافة الدورة التاسعة      إىل   مؤمتر األطراف أيضاً يف دعوة األطراف املهتمة      
  .اسعة الجتماع األطراف، ويف اختاذ إجراء حسب االقتضاءعشرة ملؤمتر األطراف والدورة الت

  اعتماد تقرير وثائق التفويض  )ح(  
ُتقـدَّم وثـائق     ،املطبق حالياً  من مشروع النظام الداخلي      ١٩وفقاً للمادة    :اخللفية  -٢٦

األمانة يف موعد ال     إىل   تفويض ممثلي األطراف، وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين،       
األمانة أي تغيري الحـق يف تـشكيلة         إىل   وُيقدَّم أيضاً .  ساعة بعد افتتاح الدورة    ٢٤جاوز  يت

وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عـن وزيـر الـشؤون                . الوفد
اخلارجية، ويف حالة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية تصدر هذه الوثائق عن الـسلطة             

وسيفحص مكتب الدورة وثائق التفويض ويقدم تقريره عن وثائق         . نظمةاملختصة يف تلك امل   
وحيـق للممـثلني    ).  من مشروع النظام الـداخلي     ٢٠انظر املادة   (التفويض ليعتمده املؤمتر    

املشاركة بصورة مؤقتة يف الدورة انتظاراً للقرار الذي يتخذه مؤمتر األطراف بقبول وثـائق              
وثائق التفويض اليت لديها األطراف و). وع النظام الداخلي من مشر٢١انظر املادة  (تفويضهم  
املشاركة يف اعتماد أي بروتوكول أو أي صـك قـانوين           اليت ميكنها   وحدها  هي  الصحيحة  

               وسُيعرض على مؤمتر األطراف التقريـر الـذي سـيقدمه املكتـب عـن وثـائق                .آخر
  .التفويض العتماده

اعتماد تقرير وثائق تفويض ممثلـي األطـراف       إىل   طرافسُيدعى مؤمتر األ  : اإلجراء  -٢٧
وُيسمح للممثلني باملشاركة مؤقتاً يف الدورة      .  عشرة للمؤمتر  السادسةالذين حيضرون الدورة    
  .يف انتظار هذا اإلجراء

__________ 

)٧( FCCC/SB/2010/10 ١٥٨-١٥٧، الفقرتان. 
)٨( FCCC/SB/2010/10 ، ١٦٠الفقرة. 
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  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  -٣  

  ة العلمية والتكنولوجيةتقرير اهليئة الفرعية للمشور  )أ(  

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
اإلحاطة علماً بتقرير اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة          إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف    -٢٨

الثالثني وبالتقريرين الشفويني   الثانية و والتكنولوجية وتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورتيهما        
  .والثالثنيالثالثة تيهما من رئيسي اهليئتني عن دور

FCCC/SPSTA/2010/6          تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا
مـايو إىل   / أيـار  ٣١الثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من        والثانية  
   ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٠

FCCC/SBI/2010/10 

Add.1و 
الثالثني، املعقودة وال دورهتا الثانية تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعم

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٩مايو إىل / أيار٣١يف بون يف الفترة من 

              تقرير الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل التعـاوين الطويـل األجـل               -٤  
  مبوجب االتفاقية

عامل املُخصص املعـين    أنشأ مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة الفريق ال        : اخللفية  -٢٩
بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية إلجراء عملية شاملة تؤدي، يف الوقت احلاضر 

التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية من خالل عمل         إىل    وما بعده،  ٢٠١٢وحىت عام   
 دورته اخلامسة   نتيجة متفق عليها واعتماد مقرر يف      إىل   تعاوين طويل األجل من أجل التوصل     

 وتقدمي نتـائج    ٢٠٠٩وطلب من الفريق العامل املُخصص استكمال أعماله يف عام          . عشرة
  .)٩(مؤمتر األطراف العتمادها يف دورته اخلامسة عشرة إىل أعماله
ويف الدورة اخلامسة عشرة مدد مؤمتر األطراف والية الفريـق العامـل املُخـصص       -٣٠

مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف دورته        إىل    تقدمي النتائج  لتمكينه من مواصلة أعماله هبدف    
الفريق العامـل املخـصص أن       إىل   ويف الدورة ذاهتا، طلب مؤمتر األطراف     . السادسة عشرة 

مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة  إىل تقرير الفريق العامل املخصص إىل يواصل أعماله مستنداً
  .)١٠(ؤمتر األطراف على أساس ذلك التقريرعشرة، وإىل األعمال اليت اضطلع هبا م

__________ 

 .٢ و١، الفقرتان ١٣-م أ/١املقرر  )٩(
 .٢ و١، الفقرتان ١٥-م أ/١املقرر  )١٠(
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 ووافق يف دورتـه     ٢٠١٠واجتمع الفريق العامل املُخصص يف أربع دورات يف عام            -٣١
بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطـراف وذلـك          ١٣    لالتاسعة على عقد دورته ا    

  .)١١(للمدة الالزمة
 أعمال الفريق العامل املُخصص املـشار       النظر يف نتائج   إىل   سُيدعى املؤمتر : اإلجراء  -٣٢

  . أعاله العتمادها٣١إليها يف الفقرة 

FCCC/AWGLCA/2009/17      العامل املُخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل     تقرير الفريق
األجل مبوجب االتفاقية عن دورته الثامنة املعقودة يف كوبنهاغن         

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧يف الفترة من 
FCCC/CP/2009/11 

 Add.1 و

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة عـشرة املعقـودة يف             
ديـسمرب  / كـانون األول  ١٩ إىل   ٧كوبنهاغن يف الفترة مـن      

٢٠٠٩  
FCCC/CP/2010/2             العمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

بالعمل التعاوين  تقرير الفريق العامل املخصص املعين       إىل   استناداً
 الطويل األجل مبوجب االتفاقية

FCCC/AWGLCA/2010/3 

 Corr.1و

تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل         
األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته التاسعة، املعقـودة يف     

 ٢٠١٠أبريل / نيسان١١ إىل ٩بون يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2010/7    الطويـل  قرير الفريق العامل املُخصص املعين بالعمل التعـاوين     ت 
األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته العاشرة، املعقودة يف         

 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ١بون يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2010/11     العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل      تقرير الفريق 
 املعقـودة يف    اقية عن دورته احلادية عشرة،    األجل مبوجب االتف  
 ٢٠١٠أغسطس / آب٦ إىل ٢بون يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2010/15          تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل
، املعقـودة يف    الثانية عشرة األجل مبوجب االتفاقية عن دورته      

 ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ٩ إىل ٤يف الفترة من تياجنني 

   من االتفاقية١٧النظر يف مقترحات األطراف مبوجب املادة   -٥  
. التفاقيـة ل من االتفاقية إجراءات اعتماد بروتوكـوالت    ١٧تتضمن املادة   : اخللفية  -٣٣
 يف أي دورة عادية، أن      ،جيوز ملؤمتر األطراف  " من االتفاقية أنه     ١٧ من املادة    ١ الفقرة   تنصو

__________ 

)١١( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٥، الفقرة. 
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ُتبلغ األمانة األطراف   " على أن    ١٧ من املادة    ٢وتنص الفقرة   ". التفاقيةيعتمد بروتوكوالت ل  
  ".بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة أشهر على األقل

 ٥األمانـة حـىت    إىل ووفقاً لألحكام آنفة الذكر قدمت األطراف مخسة مقترحات    -٣٤
األطراف يف   إىل   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٦ يف   ، وأُرسلت هذه املقترحات   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥الوديع للعلم يف  إىل االتفاقية واملوقعني عليها، وأُرسلت
ومل تتمكن  . ونظر مؤمتر األطراف يف أثناء دورته اخلامسة عشرة يف هذه املقترحات            -٣٥

. بند من جدول األعمـال    توافق يف اآلراء بشأن كيفية تناول هذا ال        إىل   األطراف من التوصل  
ونتيجة لذلك، أدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة عـشرة ملـؤمتر               

  . من النظام الداخلي١٦األطراف، وفقاً للمادة 
 نـص   ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢٨األمانـة يف     إىل   ذلك، قدمت غرينادا   إىل   وإضافة  -٣٦

بروتوكول مقترح لالتفاقية كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته السادسة عشرة،             
وقد أبلغت األمانة أطراف االتفاقية واملوقعني عليهـا        .  أعاله ٣٣وفقاً ملا ورد يف نص الفقرة       

 إىل ، أرسلتها٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨بنص هذا املقترح، وذلك بواسطة مذكرة شفوية، مؤرخة         
وأُرسـل  . حلقات الوصل الوطنية املعنية بتغري املناخ وإىل البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة           

  .٢٠١٠يونيه / حزيران١٧الوديع للعلم يف  إىل النص أيضاً
النظر يف املقترحات الواردة أدناه واختـاذ أي         إىل    سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٣٧

  .مناسباًإجراء يراه 

FCCC/CP/2009/3            مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة اليابـان العتمـاده يف
  مذكرة مقدمة من األمانة. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/4           مشروع بروتوكول لالتفاقية مقدم من حكومة توفالو مبوجب املادة
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية١٧

FCCC/CP/2009/5            مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة أسـتراليا العتمـاده يف
  مذكرة مقدمة من األمانة. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/6          مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة كوستاريكا العتماده يف
  مة من األمانةمذكرة مقد. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/7   مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعدته حكومة الواليات املتحدة
مذكرة . األمريكية العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف       

  مقدمة من األمانة
FCCC/CP/2010/10/3      بروتوكول مقترح لالتفاقية مقدم من غرينادا العتمـاده يف الـدورة

  مذكرة مقدمة من األمانة. لسادسة عشرة ملؤمتر األطرافا
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   من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرة   -٦  
 من االتفاقية على إجراء استعراض ثاٍن ملدى        ٤من املادة   ) د(٢ تنص الفقرة    :اخللفية  -٣٨

. ١٩٩٨ديـسمرب   /كانون األول  ٣١  يف موعد أقصاه   ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢كفاية الفقرة   
اتفاق على أية  إىل تعذّر التوصل"ويف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف أبلغ الرئيس األطراف بأنه 

وأثناء النظر يف جدول األعمال املؤقت للـدورة        . بشأن هذه املسألة  " استنتاجات أو مقررات  
ديل بند جدول األعمـال هـذا    والصني تع٧٧  لاخلامسة ملؤمتر األطراف، اقترحت جمموعة ا     

 مـن   ٤من املـادة    ) ب(و) أ(٢استعراض مدى كفاية تطبيق الفقرة      : "حبيث يصبح كاآليت  
اتفاق بشأن هذا االقتراح، فأقر املؤمتر جدول أعمال الدورة،          إىل   ومل يتم التوصل  ". االتفاقية

لبنـد يف جـدول     ويف دورات مؤمتر األطراف الالحقة، أَدرج هذا ا        .وأبقى هذا البند معلقاً   
 والصني يف الدورة    ٧٧    لاألعمال املؤقت مشفوعاً حباشية تبني التعديل الذي اقترحته جمموعة ا         

ويف هذه الدورات السابقة، أقر املؤمتر جدول األعمال وأبقى هـذا           . اخلامسة ملؤمتر األطراف  
ه  تقريراً عـن حـصيلة هـذ       مالبند معلقاً، وأجرى الرئيس مشاورات بشأن املوضوع وقد       

  .األطراف إىل املشاورات
دراسة هذا الوضع  إىل   ودعا مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، األمني التنفيذي          -٣٩

على ضوء ما حيدث من تطورات خالل تلك الدورة، وتقدمي اقتراح تنظر فيه اهليئة الفرعيـة                
  .)١٢(للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين

ملؤمتر األطراف، ذكَّر الرئيس بأن األمني التنفيذي كان قد         ويف الدورة الرابعة عشرة       -٤٠
اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين بشأن السبل املمكنة لتناول بند  إىل قدم تقريراً

 مـن   ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرة      "جدول األعمال املعنون    
 الدورة، أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يؤجل مؤمتر األطراف نظره            ويف تلك  .)١٣("االتفاقية

 من مشروع النظام الداخلي     ١٣دورته السادسة عشرة، عمالً بأحكام املادة        إىل   يف هذا البند  
 تطبيقه، وعندئذ قد يرغب مؤمتر األطراف، على ضوء ما يـستجد مـن تطـورات               اجلاري
  .ي قدماً يف اختاذ قرار بشأن طريقة املض،أخرى
توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا        إىل   وبناء على اقتراح من الرئيس، واستناداً       -٤١

دورتـه   إىل الثامنة والعشرين، أجَّل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة النظر يف هذا البند       
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٣السادسة عشرة، عمالً باملادة 

النظر يف هذا البند من جدول األعمال، واختاذ         إىل    سيدعى مؤمتر األطراف   :جراءاإل  -٤٢
  .أي إجراء يراه مناسباً

__________ 

)١٢( FCCC/CP/2007/6 ٢٣، الفقرة. 

)١٣( FCCC/CP/2008/7 ١٠، الفقرة. 
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  استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  -٧  

  اآللية املالية لالتفاقية  )أ(  

  االستعراض الرابع لآللية املالية  ‘١‘  
 وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف          املؤقت ول األعمال انظر جد : اخللفية  -٤٣

  ).FCCC/SBI/2010/11( والثالثني الثالثةدورهتا 
اهليئة الفرعية للتنفيذ    إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٤٤

طـراف يف دورتـه   للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األ  
  . عشرةالسادسة

  مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم  ‘٢‘  
 والثالثني للهيئة الثالثةانظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص بالدورة    : اخللفية  -٤٥

  ).FCCC/SBI/2010/11(الفرعية للتنفيذ 
 الفرعية للتنفيذ   اهليئة إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف  : جراءاإل  -٤٦

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  . عشرةالسادسة

FCCC/CP/2010/5    مذكرة من األمانة. مؤمتر األطراف إىل تقرير مرفق البيئة العاملية  

  تقييم الصندوق اخلاص لتغري املناخ  ‘٣‘  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف            : اخللفية  -٤٧

  ).FCCC/SBI/2010/11( والثالثني الثالثةدورهتا 
 الفرعية للتنفيذ   اهليئة إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٤٨

 والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه    للنظر فيه 
  . عشرةالسادسة

  صندوق أقل البلدان منواً  ‘٤‘  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف             :اخللفية  -٤٩

  .(FCCC/SBI/2010/11)دورهتا الثالثة والثالثني 
اهليئة الفرعية للتنفيذ    إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل   ؤمتر األطراف  سيدعى م  :اإلجراء  -٥٠

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .السادسة عشرة
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  البالغات الوطنية  )ب(  

  ةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقي  ‘١‘  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف            : اخللفية  -٥١

  ).FCCC/SBI/2010/11( والثالثني الثالثةدورهتا 
 الفرعية للتنفيذ   اهليئة إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥٢

جات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه    للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتا 
  . عشرةالسادسة

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  ‘٢‘  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف            : اخللفية  -٥٣

  ).FCCC/SBI/2010/11( والثالثني الثالثةدورهتا 
 الفرعية للتنفيذ   اهليئة إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥٤

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .اخلامسة عشرة

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(  
اص باهليئة الفرعيـة للمـشورة      انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخل     : اخللفية  -٥٥

وجدول األعمـال  ) FCCC/SBSTA/2010/7( والثالثني الثالثةالعلمية والتكنولوجية يف دورهتا  
 والـثالثني   الثالثـة املؤقت وشـروحه اخلـاص باهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف دورهتـا               

)FCCC/SBI/2010/11.(  
اهليئـة الفرعيـة     إىل   الفرعـي إحالة هذا البند     إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥٦

للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع قرارات أو            
  . عشرةالسادسةاستنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته 

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )د(  
 باهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف       انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص     : اخللفية  -٥٧

  ).FCCC/SBI/2010/11( والثالثني الثالثةدورهتا 
 الفرعية للتنفيذ   اهليئة إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل   سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥٨

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  . عشرةالسادسة
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   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(  

  )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   ‘١‘  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة للمـشورة           : اخللفية  -٥٩

 وجدول األعمـال    (FCCC/SBSTA/2010/7) والثالثني   الثالثةالعلمية والتكنولوجية يف دورهتا     
 والـثالثني   الثالثـة املؤقت وشـروحه اخلـاص باهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف دورهتـا               

(FCCC/SBI/2010/11).  
اهليئـة الفرعيـة     إىل   إحالة هذا البند الفرعـي     إىل   سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٠

وسوف تعاجل اهليئة الفرعيـة     . للنظر فيه للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ       
، القضايا املتـصلة    ١٠-م أ /١ من املقرر    ٢٣للمشورة العلمية والتكنولوجية، عمالً بالفقرة      

أما اهليئة الفرعيـة    . بربنامج عمل نريويب بشأن آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه           
 املتصلة باآلثار الضارة لتغري     ١٠-م أ /١قرر  سوف تتناول اجلوانب األخرى لتنفيذ امل     فللتنفيذ  

  .املناخ وآثار تدابري االستجابة

  البلدان منواًتتصل بأقل مسائل أخرى   ‘٢‘  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف            : اخللفية  -٦١

  .(FCCC/SBI/2010/11) والثالثني الثالثةدورهتا 
اهليئة الفرعية للتنفيذ    إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل   طرافؤمتر األ سيدعى م : اإلجراء  -٦٢

مـؤمتر األطـراف يف دورتـه    ليعتمدها شاريع مقررات أو استنتاجات مب والتوصيةللنظر فيه  
  . عشرةالسادسة

   من االتفاقية٦املادة   )و(  
تنفيـذ يف    انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة لل          :اخللفية  -٦٣

   (FCCC/SBI/2010/11)دورهتا الثالثة والثالثني 
اهليئة الفرعية للتنفيذ    إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل    سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٦٤

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .السادسة عشرة

  مؤمتر األطراف إىل ا اهليئتان الفرعيتانمسائل أخرى أحالته  )ز(  
حتيلـها  تتعلق باالتفاقيـة  مسائل أخرى تناول أي ميكن   ،هذا البند يف إطار   : اخللفية  -٦٥

مؤمتر األطراف، مبا يف     إىل   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ       
الثالثني للهيئـة الفرعيـة     الثالثة و  الدورتني    يف املنجزةذلك مشاريع املقررات واالستنتاجات     

  .للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ
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اعتماد مشاريع املقـررات أو االسـتنتاجات        إىل   سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٦
يئة الفرعيـة   املتعلقة باالتفاقية واليت حتيلها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أو اهل          

  .الثالثنيالثالثة وللتنفيذ يف دورتيهما 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٨  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف            : اخللفية  -٦٧

  .(FCCC/SBI/2010/11) والثالثني الثالثةدورهتا 
اهليئة الفرعية للتنفيذ    إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل   سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٨

للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه     
  .  عشرةالسادسة

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  
ر جدول األعمال املؤقت وشروحه اخلاص باهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف             انظ :اخللفية  -٦٩

  .(FCCC/SBI/2010/11)دورهتا الثالثة والثالثني 
اهليئة الفرعية للتنفيذ    إىل   إحالة هذا البند الفرعي    إىل    سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٧٠

األطـراف يف دورتـه   للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر   
  .السادسة عشرة

  اجلزء الرفيع املستوى  -٩  
            /كـانون األول   ٧سُيفتتح اجلزء الرفيع املـستوى بعـد ظهـر يـوم الثالثـاء،                -٧١

وسوف تلقى البيانات الوطنية يف جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر          . ٢٠١٠ديسمرب  
وتوكول كيوتو يف أثناء اجلزء الرفيع املستوى       األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بر      

 ١٠ويستمر اجلزء الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعـة،         . ديسمرب/كانون األول  ٩-٨يف يومي   
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والثالثني على اختاذ ترتيبـات إلدالء               -٧٢
زمين قدره ثالث    التوصية حبد مع   )١٤(اآلخرين ببيانات وطنية موجزة   الوزراء ورؤساء الوفود    

دقائق، وأيضاً إلدالء ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة ببيانـات             
موجزة مع التوصية حبد زمين قدره دقيقتان، وذلك يف اجللسات املشتركة ملـؤمتر األطـراف        

__________ 

 .قد يديل أيضاً ممثلون آخرون رفيعو املستوى ببيانات )١٤(
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وتـشجع األطـراف بقـوة علـى                    . )١٥(فيـع املـستوى   واجتماع األطراف أثناء اجلزء الر    
 باسم اجملموعات، حبيث ال يتكلم أعضاء اجملموعة اآلخرون، ويف هذه احلالة            اإلدالء ببيانات 

 إذا قدمت نـسخ     الرمسيةوتعمم النصوص الكاملة للبيانات     . يتاح وقت إضايف هلذه البيانات    
  .كافية منها لألمانة يف أثناء الدورة

 ١٢ إىل يوم اجلمعـة،      سبتمرب/أيلول ٢٩ستفتتح قائمة املتكلمني من يوم األربعاء،         -٧٣
األطراف، مع اإلشـعار بعقـد الـدورتني،         إىل   وسترسل .)١٦(٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني مبا يف ذلك استمارة التسجيل
 الرفيع املستوى يف إضافة هلذه الوثيقة بعد وسوف يتاح مزيد من املعلومات عن اجلزء  -٧٤

أن ينظر فيها املكتب واحلكومة املضيفة للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطـراف والـدورة              
  .السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  بصفة مراقباملشاركة بيانات املنظمات   -١٠  
إلقاء كلمات   إىل   ت احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية     سيدعى ممثلو املنظما    -٧٥

  .معلومات إضافية يف هذا الشأنوستقدم . أمام مؤمتر األطراف

  مسائل أخرى  -١١  
  .سيجري يف إطار هذا البند تناول أية مسائل أخرى تعرض على مؤمتر األطراف  -٧٦

  اختتام الدورة  -١٢  

   عشرةالسادسة اعتماد تقرير املؤمتر عن دورته  )أ(  
  .هناية الدورة سُيعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده مؤمتر األطراف يف: اخللفية  -٧٧
اعتمـاد مـشروع التقريـر واإلذن للمقـرر      إىل مؤمتر األطرافسُيدعى  : اإلجراء  -٧٨

  .  من األمانةدةومبَساَعباستكمال التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس 

  لدورةاإغالق   )ب(  
  .الدورةإغالق سيعلن الرئيس   -٧٩

__________ 

)١٥( FCCC/SBI/2010/10 ١٤٦، الفقرة. 

انة اتفاقية األمـم    مكتب العالقات اخلارجية لدى أم     إىل   ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة       )١٦(
   ، أو الفـاكس )1506 أو 1520 815 228 49+(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ وذلـك باهلـاتف    

 .><secretariat@unfcccc.intأو الربيد اإللكتروين ) 1999 815 228 49+(
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  املرفق

  الوثائق اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة    

  وثائق أُعدت للدورة    
FCCC/CP/2010/1 

Add.1و 

مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه   
 األمني التنفيذي

FCCC/CP/2010/2      طراف يف دورته اخلامسة    العمل الذي اضطلع به مؤمتر األ
تقرير الفريق العامل املخـصص املعـين        إىل   عشرة استناداً 

  بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
FCCC/CP/2010/3         بروتوكول مقترح لالتفاقية مقدم من غرينادا العتماده يف

  الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف
FCCC/CP/2010/4  املنظمات املتقدمة لطلب احلـصول علـى        :قبول املراقبني 

  .مذكرة مقدمة من األمانة. مركز املراقب
FCCC/CP/2010/5    مـذكرة  . مؤمتر األطـراف   إىل   تقرير مرفق البيئة العاملية

  .مقدمة من األمانة
  وثائق أخرى معروضة على الدورة

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

FCCC/CP/2009/3          مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدتـه حكومـة اليابـان
. العتماده يف الدورة اخلامسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف       

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

 .ن األمانةمذكرة مقدمة م.  من االتفاقية١٧مبوجب املادة 
FCCC/CP/2009/5         مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومـة أسـتراليا

. العتماده يف الدورة اخلامسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف       
 .مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2009/6        مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة كوسـتاريكا
. العتماده يف الدورة اخلامسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف       

 .مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2009/7          مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعدتـه حكومـة
الواليات املتحدة األمريكية العتماده يف الدورة اخلامـسة        

  .مذكرة مقدمة من األمانة. عشرة ملؤمتر األطراف
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FCCC/CP/2009/11 

Add.1و 
املعقودة تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة عشرة،        

 / كـانون األول   ١٩ إىل   ٧يف كوبنهاغن يف الفترة مـن       
  ٢٠٠٩ديسمرب 

FCCC/SBSTA/2010/6         تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن
 ٣١دورهتا الثانية والثالثني املعقودة يف بون يف الفترة من          

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ إىل مايو/أيار
FCCC/SBSTA/2010/7 مـذكرة مـن    . ل األعمـال املؤقـت وشـروحه      جدو

  التنفيذي األمني
FCCC/SBI/2010/10 

Add.1و 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانيـة والـثالثني          
 ٩ إىل   مـايو / أيـار  ٣١املعقودة يف بون يف الفترة مـن        

  ٢٠١٠يونيه /حزيران
FCCC/SBI/2010/11       مـذكرة مـن . جدول األعمـال املؤقـت وشـروحه

  األمني التنفيذي
FCCC/AWGLCA/2009/17          تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بالعمـل التعـاوين

الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته الثامنـة         
 كـانون  ١٥ إىل   ٧املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة مـن        

  ٢٠٠٩ديسمرب / األول
FCCC/AWGLCA/2010/3 

Corr.1و 

لفريق العامل املُخصص املعين بالعمـل التعـاوين        تقرير ا 
الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته التاسعة        

  ٢٠١٠/  نيسان١١ إىل ٩املعقودة يف بون يف الفترة من 
FCCC/AWGLCA/2010/7         تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل

دورته العاشرة املعقودة   األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال      
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ١يف بون يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2010/11         تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل
األجل مبوجب االتفاقية عن دورته احلادية عشرة، املعقودة        

  ٢٠١٠أغسطس / آب٦ إىل ٢يف بون يف الفترة من 
FCCC/AWGLCA/2010/15          تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بالعمـل التعـاوين

 الثانيـة الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته        
 تـشرين  ٩ إىل  ٤عشرة، املعقودة يف تياجنني يف الفترة من        

  ٢٠١٠أكتوبر /األول
FCCC/AWGLCA/2010/16       مـذكرة مـن    . جدول األعمـال املؤقـت وشـروحه

  يذيالتنف األمني

        


