
 

(A)   GE.10-63571    251110    261110 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 
  ئل التنظيميةاملسا

  إقرار جدول األعمال

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة السادسة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  ؤقت وشروحهجدول األعمال امل    

  مذكرة من األمني التنفيذي    

  *إضافة    

__________ 

  .قدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها بسبب استمرار املشاورات  *  
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 )١(معلومات إضافية بشأن ترتيبات عقد الدورتني    

مر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف كانكون، باملكسيك، خالل الفترة           ـسُيعقد مؤت   -١
، وسيتكون مـن الـدورة      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩من  
ادسة عشرة ملؤمتر األطراف، والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع              الس

، والدورتني الثالثة والثالثني    )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو     
لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والدورة اخلامـسة             

للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول            شرة  ع
الدورة الثالثة عشرة للفريـق العامـل     ، و )فريق االلتزامات اإلضافية  (مبوجب بروتوكول كيوتو    

  ).فريق العمل التعاوين(املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 
انت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد نظرت، يف دورهتا الثانية والثالثني، يف ترتيبات عقد             وك  -٢

. اجتماع األطـراف / ملؤمتر األطرافالسادسة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة عشرةالدورة  
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مكتب مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة إىل االنتهاء من              

 الـسادسة  ملؤمتر األطراف والدورة     السادسة عشرة الدورة  ل الترتيبات املتعلقة ب   وضع تفاصي 
، مبا يف ذلك الترتيبات املتعلقة باجلزء الرفيـع املـستوى،           اجتماع األطراف /ملؤمتر األطراف 

اجتماع / وملؤمتر األطرافالسادسة عشرة ملؤمتر األطراف يف دورته     ةن املعيّ ةبالتشاور مع الرئيس  
  .)٢( ومع األمانةالسادسة دورته األطراف يف

وبعد التشاور مع املكتب، ميكن إتاحة املعلومات التالية بشأن الترتيبات املتعلقة مبؤمتر              -٣
  .كانكون

 ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٩  املوافق صباح يوم االثنني   يفسيقام حفل ترحيب      -٤
لـدورة  لستان العامتان االفتتاحيتان ل وستعقد مباشرة بعد هذا احلفل اجل     .ؤمتراملمبناسبة افتتاح   
  .اجتماع األطراف/ ملؤمتر األطرافالسادسة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة عشرة

ملؤمتر األطراف، ستدعو رئيسة الدورة اخلامسة   وعقب افتتاح الدورة السادسة عشرة      -٥
ن اخلارجيـة يف    ملؤمتر األطراف إىل انتخاب السيدة باتريسيا إسبينوزا، وزيرة الـشؤو          عشرة

وكانت الرئيسة املعّينة قد ذكرت     . ملؤمتر األطراف  املكسيك، كرئيسة للدورة السادسة عشرة    
وستكون املشاورات مع األطراف واملكتب     . أهنا ملتزمة بقيادة عملية مفتوحة وشاملة وشفافة      

صـل  وستوا. واجملموعات اإلقليمية وجمموعات التفاوض املعلم البارز لعمل مؤمتر كـانكون         
فريق االلتزامات اإلضافية وفريق     العمل، بالتعاون الوثيق جدا مع رؤساء        أيضاًالرئيسة املعّينة   

__________ 

 ألن الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع                نظراً ) ١(
. الـدورتني هذا االستعراض العام يتناول كال      بروتوكول كيوتو ستعقدان أثناء نفس الفترة، فإن        األطراف يف   

 .صيل على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاوميكن االطالع على مزيد من التف
)٢ ( FCCC/SBI/2010/10 ١٤٨، الفقرة. 
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، سعيا للتوصل إىل نتائج تليب تطلعات مجيـع األطـراف           العمل التعاوين واهليئتني الفرعيتني   
ت وعمال باملمارسة السابقة، ستفتح الرئيسة بعدئذ اجملـال جملموعـا         . واجملتمع الدويل ككل  

األطراف اليت ترغب يف اإلدالء مبالحظات افتتاحية مقتضبة بعد استكمال تنظيم العمل إللقاء             
ولكي يتسىن البدء يف العمل يف أسرع ما ميكن، سيقتصر طلب الكلمة على املتحدثني         . بياناهتا

  .)٣(باسم جمموعات األطراف
 لفريـق االلتزامـات     ةوستعقد اجللستان العامتان االفتتاحيتان للدورة اخلامسة عشر        -٦

 تشرين  ٢٩يف ظهرية يوم االثنني املوافق       لفريق العمل التعاوين     الدورة الثالثة عشرة  اإلضافية و 
  .نوفمرب/الثاين
وستعقد اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ دورتيهما         -٧

وسيسعى الرئيسان،  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠ق  الثالثة والثالثني يف صبيحة يوم الثالثاء املواف      
  .مبساعدة األطراف، إىل تفعيل عمل هاتني اهليئتني إىل أبعد حد ممكن

اجتماع األطراف يف جلسة عامـة يـوم        /وسينعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      -٨
لتناول ما يرد يف جدويل أعماهلما من بنود مل تـتم   ديسمرب/ كانون األول١األربعاء املوافق 
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، واسـتهالل  إحالتها إىل اهليئة

  .وستعقد جلسات عامة إضافية حسب االقتضاء. العمل حسب االقتضاء
للتنفيـذ   ئـة الفرعيـة   وستختتم اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهلي        -٩

اهليئتان أعماهلما فيما يتعلـق   وستنجز. ديسمرب/ كانون األول٤دورتيهما يوم السبت املوافق 
تتوصالن إليه من نتائج إىل مؤمتر األطراف أو إىل  بأكرب عدد ممكن من املسائل، وستحيالن ما

  .اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف
لعمـل  افريق  يف  فريق االلتزامات اإلضافية و   ها  وباإلضافة إىل التطورات اليت يشهد      -١٠

، ستعمد رئيسة الدورة ورئيسا الفريقني إىل مراقبة حالة التقدم يف املفاوضات وإبالغ             التعاوين
وستقدم . األطراف بانتظام مبا يستجد يف هذا الصدد وتكييف أساليب العمل حسب االقتضاء

 ملا تقتـضيه    وفقاًاجتماع األطراف   /ر األطراف ؤمتر األطراف ومؤمت  تقارير إىل اجللسة العامة مل    
  .احلاجة، وسُتستخَدم كذلك أساليب أخرى لضمان أقصى قدر ممكن من الشفافية

. ديسمرب/ كانون األول٧  املوافقفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم الثالثاءوسُي  -١١
لبلد املضيف، سوف يستمع    وباإلضافة إىل حفل االفتتاح مبشاركة ممثلني رفيعي املستوى من ا         

املشاركون إىل بيانات من األمني العام لألمم املتحدة باسم منظومة األمـم املتحـدة ومـن                

__________ 

األطراف أن يعلموا األمانة بذلك  يانات افتتاحية باسم جمموعات منيرجى من املندوبني الراغبني يف إلقاء ب )٣(
وأن يقدموا نسخة من البيان  <secretariat@unfccc.int>: التايل مسبقاً بإرسال رسالة إلكترونية إىل العنوان

 .إىل موظفي املؤمترات سلفاً تيسرياً لعمل املترمجني الشفويني
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وفضال عن ذلك، سُيطلب من اجملموعـات وكـذلك، إذا مسـح            . شخصيات بارزة أخرى  
  .الوقت، من احلكومات الوطنية اإلدالء ببياناهتا

ات مـشتركة   اجتماع األطراف جلس  /افر األطراف ومؤمتر األطر   ـوسيعقد مؤمت   - ١٢
الذين الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود      ديسمرب لالستماع إىل    / كانون األول  ٩ و ٨يومي  
 وبالنظر إىل عدد األطراف والوقت احملدود املتاح لإلدالء ببيانات،        . ببياناهتم الوطنية يدلون  

. هي ثـالث دقـائق    واملدة املوصى هبا    . حتديد مدة كل بيان   جدا  سيكون من الضروري    
اجتمـاع األطـراف    /جلسة مشتركة أخرى بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف        وسُتعقد
ديسمرب لالستماع إىل بيانـات املنظمـات   /كانون األول ١٠ املوافق اجلمعةيوم صبيحة 

  .املشاركة بصفة مراقب
 كـانون   ١٠يـوم اجلمعـة املوافـق       يف ظهـرية    وسُيختتم اجلزء الرفيع املستوى       -١٣

ألطراف  ا اجتماع/وسُتعقد جلسات منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      . ديسمرب/األول
  .عن الدورتني من أجل اعتماد املقررات واالستنتاجات املنبثقة

 ٢٢ولعل األطراف تتذكر اإلشـعار املوجـه إىل جهـات التنـسيق الوطنيـة يف          -١٤
لـهيئات املنـشأة مبوجـب      ل اتابنتخإلطالع املسؤولني بشأن اال    )٤(٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

التجمعات اإلقليمية مدعوون إىل    /وعليه، فإن رؤساء اجملموعات   . االتفاقية وبروتوكول كيوتو  
. تقدمي أمساء مرشحيهم هلذه االنتخابات أو أمساء من يرغبون يف تعيينهم يف هـذه اهليئـات               

  .لترشيحاتجتمعاهتا بشأن هذه ا/وتوَصى األطراف بإجراء مشاورات ضمن جمموعاهتا
  .ويرجى من األطراف أن تقُدم وهي مستعدة إلجراء هذه االنتخابات  -١٥

        
  

__________ 

)٤ ( <http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/notif_parties_100922.pdf>. 


