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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة، املعقودة يف ديربـان،               
 / كـانون األول   ١١نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٨الفترة من    يف

  ٢٠١١ ديسمرب

  األولاجلزء     
  اوالتاملد    
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٥  ٤-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  

  ٦  ٤  .............................حفل الترحيب الذي نظمته حكومة البلد املضيف     
  ٦  ٤٨-٥  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٦  ٥  ...................ورة السابعة عشرة ملؤمتر األطرافانتخاب رئيس الد  - ألف     
  ٧  ١١-٦  ..............................................اعتماد النظام الداخلي  -  باء     
  ٨  ١٨-١٢  ...............................................إقرار جدول األعمال  - جيم     
  ١١  ٢٣-١٩  ..................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - دال     
  ١٢  ٢٦-٢٤  ........................................قبول املنظمات بصفة مراقب  -  هاء     
  ١٢  ٣٧-٢٧  ......................تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني  -  واو     
  ١٥  ٤٣-٣٨  ...............................عيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلةموا  - زاي     
  ١٦  ٤٥-٤٤  ................................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  - حاء     
  ١٦  ٤٧-٤٦  ...........................................................احلضور  - طاء     
  ١٦  ٤٨  ............................................................الوثائق  -  ياء     
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 مـن   ٣البنـد   ( تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما        - ثالثاً  
  ١٧  ٦٣-٤٩  ...........................................................)جدول األعمال

  ١٧  ٥٦-٤٩  .....................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف     
  ١٩  ٦٣-٥٧  ..........................................تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء     

 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  - رابعاً  
  ٢١  ٦٧-٦٤  ...............................................) من جدول األعمال٤البند (

 ٥البنـد  (  من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة    - خامساً  
  ٢٢  ٧٢-٦٨  ........................................................)من جدول األعمال

النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على االتفاقية مبوجب             - سادساً  
  ٢٢  ٨٥-٧٣  ...............................) من جدول األعمال٦البند ( ١٦ و١٥مادتيها 

 مـن   ٧البنـد   (  الطرائـق واإلجـراءات    -لتنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    اللجنة ا   - سابعاً  
  ٢٤  ٩١-٨٦  ...........................................................)األعمال جدول

   مـن جـدول    ٨البنـد   (  تقرير اللجنة االنتقاليـة    -الصندوق األخضر للمناخ      - ثامناً  
  ٢٥  ١٠١-٩٢  ..................................................................)األعمال

 مـن   ٤ دةمن املـا  ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني         - تاسعاً  
  ٢٧    ............................)يبقى معلقاً من جدول األعمال، ٩البند ( االتفاقية

 استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة             - عاشراً  
  ٢٨  ١١٨-١٠٢  ..............................................) من جدول األعمال١٠ البند(

  ٢٨  ١٠٤-١٠٢  ................................................اآللية املالية لالتفاقية  - ألف     
  ٢٨  ١٠٩-١٠٥  ..................................................البالغات الوطنية  -  باء     
  ٢٩  ١١١-١١٠  ........................................تطوير التكنولوجيات ونقلها  - جيم     
  ٣٠  ١١٣-١١٢  ......................................بناء القدرات يف إطار االتفاقية  - دال     
  ٣٠  ١١٧-١١٤  .................. من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   -  هاء     
  ٣١  ١١٨  .............مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -  واو     

  ٣١  ١٢١-١١٩  ...............) من جدول األعمال١١البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -  عشرحادي  
  ٣١  ١٢٠-١١٩  ...........................٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   - ألف     
  ٣١  ١٢١  .......................٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -  باء     

  ٣٢  ١٢٧-١٢٢  ...........................)ألعمال من جدول ا١٢البند ( اجلزء الرفيع املستوى  - ثاين عشر  
  ٣٢  ١٢٣-١٢٢  ..........................حفل الترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  - ألف     
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  ٣٢  ١٢٤  ...................................................بيانات األطراف  -  باء     
  ٣٢  ١٢٥  .......................................بيانات مسؤويل األمم املتحدة  - جيم     
  ٣٢  ١٢٧-١٢٦  ................................املداوالت خالل اجلزء الرفيع املستوى  - دال     

  ٣٣  ١٢٨  .........) من جدول األعمال١٣البند ( فة مراقببيانات املنظمات املشارِكة بص  - ثالث عشر  
  ٣٣  ١٣٠-١٢٩  .................................) من جدول األعمال١٤البند ( مسائل أخرى  - رابع عشر  

  ٣٣  ١٣٣-١٣١  .................................) من جدول األعمال١٥البند ( اختتام الدورة  - خامس عشر  
  ٣٣  ١٣١  .................اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة  - ألف     
  ٣٤  ١٣٣-١٣٢  ......................................................ورةاختتام الد  -  باء     

  املرفقات
أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت حضرت الدورة الـسابعة عـشرة                - األول  

  ٣٥  .............................................................................األطراف ملؤمتر
 من جدول أعمال ١٢قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند     - الثاين  

 من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف            ١٩راف والبند   مؤمتر األط 
  ٤٠  ..........................................................................بروتوكول كيوتو

قائمة بأمساء املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت أدلت ببيانات يف اجلزء الرفيع                - الثالث  
 من جدول أعمال مـؤمتر      ١٩د   من جدول أعمال مؤمتر األطراف والبن      ١٢املستوى يف إطار البند     

  ٤٨  .................................األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  ٥٠  ...........................٢٠١٦-٢٠١٢اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة   - الرابع  

  ٥١  ........................................الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة  - اخلامس  
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  اجلزء الثاين    

  اختذها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرةاإلجراءات اليت     

  املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف    

    FCCC/CP/2011/9/Add.1  
  املقرر    

  إنشاء فريق عامل خمصص معين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز  ١٧-م أ/١  
املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل      الفريق العامل املخصص    أعمال  نتائج    ١٧-م أ/٢  

  االتفاقيةوجب مب
  الصندوق األخضر للمناخافتتاح   ١٧-م أ/٣  
   الطرائق واإلجراءات-اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   ١٧-م أ/٤  
  خطط التكيف الوطنية  ١٧-م أ/٥  

    FCCC/CP/2011/9/Add.2  
  املقرر    

  ر به والتكيف معهقابلية للتأث وال املتعلق بتأثريات تغري املناخنريويببرنامج عمل   ١٧-م أ/٦  
  برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار  ١٧-م أ/٧  
   تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري بتأثرياملنتدى املعين   ١٧-م أ/٨  
دعم تنفيذ عناصر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان        :  منواً البلدانصندوق أقل     ١٧-م أ/٩  

  مل الوطنية للتكيف منواً غري برامج الع
   لالتفاقيةاألولتعديل املرفق   ١٧-م أ/١٠  
وجهـة إىل    العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات امل       البيئةتقرير مرفق     ١٧-م أ/١١  

  مرفق البيئة العاملية
 نظم إتاحة معلومات عن كيفية معاجلة الضمانات واحترامها         بشأنإرشادات    ١٧-م أ/١٢  

ديد املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابات واملستويات       وبشأن طرائق حت  
  ١٦-م أ/١املرجعية للغابات املشار إليها يف املقرر 
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   االتفاقيةمبوجببناء القدرات   ١٧-م أ/١٣  
 االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف         اخلرباءعمل فريق     ١٧-م أ/١٤  

  لالتفاقيةدرجة يف املرفق األول غري امل
تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قـوائم اجلـرد              ١٧-م أ/١٥  

  درجة يف املرفق األول لالتفاقيةالسنوية لألطراف امل
 املتعلقة باحتياجات   احلوار املتعلق بالبحوث بشأن مستجدات أنشطة البحوث        ١٧-م أ/١٦  

  االتفاقية
   واملالية واملؤسسيةيةاإلداراملسائل   ١٧-م أ/١٧  
  ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني الربناجميةامليزانية   ١٧-م أ/١٨  
   انعقاد الدورات املقبلةوأماكنمواعيد   ١٧-م أ/١٩  

  القرار    
 ناتال  -اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية جنوب أفريقيا وملقاطعة كوازولو            ١٧-م أ/١  

  ولسكان مدينة ديربان

  ورةافتتاح الد  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 ٧ من املادة    ٤افُتِتحت الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة عمالً بالفقرة            -١

من االتفاقية، يف قصر املؤمترات الدويل، ومركز معارض ديربان، يف ديربان، جبنوب أفريقيا،             
، رئيسة مؤمتر تريسيا إسبينوزاالدورة السيدة باوافتتحت . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨يف  

 ورحبت الرئيسة حبضور رئيس جنوب أفريقيا، السيد        .)١(األطراف يف دورته السادسة عشرة    
جاكوب غيدليهيليكيسا زوما، ورئيس تشاد الذي يرأس اجلماعة االقتصادية لدول وسـط            

 دوس  أفريقيا، إدريس دييب إتنو، ونائب رئيس أنغوال، السيد فرنانـدو دا بيـدادي ديـاس              
  ).ممثالً للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي(سانتوس 

، رئيس اهليئة الفرعية    )مايل(وأشارت الرئيسة بعد ذلك إىل وفاة السيد ماما كونايت            -٢
وإحياًء لذكراه، دعت   . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ يفللمشورة العلمية والتكنولوجية،    

__________ 

وتـرد  . اجتماع األطراف /ُعقدت الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف مقترنة بالدورة السابعة ملؤمتر األطراف           ) ١(
وتـرد  . مداوالت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف تقريـر منفـصل              

اجتماع األطراف أثناء اجلزء الرفيـع  /جللسات املشتركة اليت عقدها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   مداوالت ا 
مجيع وثائق املداوالت وتسجيالت الفيديو اخلاصة هبا متاحة يف املوقع          . املستوى من الدورتني يف كال التقريرين     

  .<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>: الشبكي لالتفاقية يف العنوان التايل
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 كومة مايل إىل إلقاء كلمـة حل قة صمت مث دعت ممثالًالرئيسة مجيع املندوبني إىل الوقوف دقي 
وأبلغت الرئيسة األطراف بأن عدة فرص ستتاح لتكرمي ذكرى         . أمام اجللسة العامة تكرميا له    

ـ     العامة  منها البيانات العامة وكذلك اجللسة      بوسائل السيد كونايت،  ة  االفتتاحية للهيئة الفرعي
  .)٢(للمشورة العلمية والتكنولوجية

أوجزت فيه اخلطوات اهلامة    أدلت الرئيسة املنتهية واليتها، السيدة إسبينوزا، ببيان        و  -٣
خذت خالل اجتماع العام املاضي يف كانكون، املكسيك، وشكرت مجيع املـشاركني    اليت اتُّ 

  .لرئاسة املكسيكية من دعمإىل ايف املؤمتر على ما قدموه 

  حفل الترحيب الذي نظمته حكومة البلد املضيف    
مشل االفتتاح الرمسي حفالً ترحيبياً نظمته حكومة جنوب أفريقيا مبناسـبة افتتـاح               -٤

الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            
 وأدىل ببيان كـل مـن       ).اجتماع األطراف /األطرافمؤمتر  (األطراف يف بروتوكول كيوتو     

ة السيدة كريستيانا فيغريِس، والسيد دا بيدادي دياس دوس سانتوس، والسيد           األمينة التنفيذي 
ورحب رئيس جنوب أفريقيا، السيد زوما، رمسياً باملشاركني يف مدينـة ديربـان             . دييب إتنو 

يساعدنا هذا االجتماع خطوات كثرية إىل األمام صوب حل بنا وأعرب عن أمله يف أن خيطو  
  .اليوم على حفظ املستقبل

  )٣(املسائل التنظيمية  -انياًث  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 أشـارت نوفمرب، / تشرين الثاين٢٨ ملؤمتر األطراف، املعقودة يف    )٤(يف اجللسة األوىل    -٥

ن مشروع النظام الداخلي املعمول به تنص على أن          م ٢٢ من املادة    ١أن الفقرة   إىل  الرئيسة  
 وأخـربت . بني اجملموعات اإلقليمية اخلمـس    منصب رئيس مؤمتر األطراف خيضع للتناوب       

، انتخـب مـؤمتر     وبناء على اقتراحها  . قيةاألطراف بأهنا تلقت ترشيحاً من اجملموعة األفري      
__________ 

  .٢، الفقرة FCCC/SBSTA/2011/5انظر  )٢(
 مـن   ٢٤خالل عدة جلسات ملؤمتر األطراف، عينت الرئيسة نائب رئيس للعمل كرئيس وفقـاً للمـادة                 )٣(

ولكن، للتبسيط، ُتستعمل كلمـة     ). FCCC/CP/1996/2انظر الوثيقة   (مشروع النظام الداخلي املعمول به      
  .كل هذا التقريريف " رئيس"

  .جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير جلسات عامة )٤(
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يف  العالقات الدوليـة والتعـاون       ماشاباين، وزيرة  -  بالتزكية السيدة ماييت نكوانا    األطراف
لسيدة إسـبينوزا، الـسيدة      وهنأت الرئيسة املنتهية واليتها، ا     .جنوب أفريقيا، رئيسة للمؤمتر   

 ماشاباين على انتخاهبا وأعربت هلا عن متنياهتا بالنجاح يف توجيه أعمـال مـؤمتر              - نكوانا
  .ا ببيان وأدلت الرئيسة املنتخبة لتوه.األطراف يف دورته السابعة عشرة

  اعتماد النظام الداخلي  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
نظر مؤمتر األطراف يف هذا البند الفرعي يف جلستيه األوىل والعاشـرة، املعقـودتني         -٦
  .ى التوايلديسمرب، عل/ كانون األول٩نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٨ يف
مؤمتر األطراف يف دورته السادسة     أن رئيسة   أشارت الرئيسة إىل    ويف اجللسة األوىل،      -٧

أن ُتجري الرئيسية، بني الدورات، مـشاورات       ب وافقت عليه األطراف     مقترحاًعشرة قدمت   
ونظراً الستمرار عـدم    . األطراف بكل ما حيدث من تطورات      مؤمتر   وخترببشأن هذه املسألة    

األطـراف علـى    التوصل إىل توافق آراء بشأن هذه املسألة، اقترحت الرئيسة ووافق مؤمتر            
، باستثناء مشروع FCCC/CP/1996/2 مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقة        مواصلة تطبيق 

  .غرار ما حدث يف الدورات السابقة، وذلك على ٤٢املادة 
أن جيري، ) جنوب أفريقيا(وإضافة إىل ذلك، طلبت الرئيسة إىل السيد جريي ماتييال        -٨

  . بشأن هذه املسألةنيابة عنها، مشاورات غري رمسية 
  .)٥(وبناًء على اقتراح الرئيسة، أدىل ببيان ممثل أحد األطراف  -٩

 وأخـربت . ويف اجللسة العاشرة، قدمت الرئيسة تقريراً عن املشاورات سالفة الذكر           -١٠
مؤمتر األطراف أنه، بينما تسلم األطراف بأمهية اعتماد النظام الداخلي، فإن الوفود متمسكة             

  . أن هذه املسألة اجلوهرية وأنه مل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألةمبواقفها بش
 من الرئيسة، اتفق مؤمتر األطراف على مواصلة مقترحويف اجللسة نفسها، وبناء على       -١١

، باسـتثناء مـشروع     FCCC/CP/1996/2تطبيق مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقـة         
قدم رات خالل فترة ما بني الدورات وت      واصل الرئيسة املشاو  ، كما اتفق على أن ت     ٤٢ املادة

  . يف حال حدوث أي تطورات جديدة يف دورته الثامنة عشرةتقريراً إىل مؤمتر األطراف

__________ 

: أُدرج البيانان يف البث الشبكي للجلسات العامة ومها متاحان يف املوقع الشبكي لالتفاقية يف العنوان التـايل    )٥(
<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>.  



FCCC/CP/2011/9 

GE.12-60491 8 

  إقرار جدول األعمال  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

قدمـة مـن    املذكرة  امليف اجللسة األوىل، وجهت الرئيسة انتباه مؤمتر األطراف إىل            -١٢
وقد أُعد  . )FCCC/CP/2011/1( تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه      اليت األمينة التنفيذية 

مـع  األطراف يف دورته السادسة عشرة،      جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيسة مؤمتر        
فيذ مراعاة اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتن            

  .وأعضاء مكتب مؤمتر األطراف
أخربت وبعد مشاورات طويلة مع األطراف واملكتب بشأن جدول األعمال املؤقت،          -١٣

  .املسألة بأن هناك حاجة إىل مزيد من الوقت للنظر يف الرئيسة األطراف
 جـدول   علـى أسـاس    يف عمله    واقترحت الرئيسة أن ميضي مؤمتر األطراف قدماً        -١٤

واقترحت كـذلك   .  يف جلسة الحقة   على أن ُيعتمد جدول األعمال رمسياً     األعمال املؤقت   
 بغيـة  ،)٦( من جدول األعمال املؤقـت ١٣ و١٢ و١١ مشاورات شاملة بشأن البنود   إجراء

اعتماد جدول األعمال رمسياً يف أقرب وقت ممكن، والحظت أن هذه البنود اقُترحت بروح              
  .، مما يربر االهتمام هبابناءة
وأوضحت سنغافورة شواغلها اإلجرائية فيمـا يتعلـق        .  ممثال طرفني  ببياننيوأدىل    -١٥

  .)٧(يسة أن تدرج بياهنا يف التقرير يف إطار هذا البند وطلبت إىل الرئ اجلاريةباملشاورات
ديسمرب، أبلغت الرئيسة عن نتائج     / كانون األول  ٩ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف        -١٦

. املـسألة   بشأن هـذه   اتفاق إىل    األطراف توصلليت أسفرت عن    املشاورات غري الرمسية، ا   
 أبلغت الرئيسة أن األطراف      من جدول األعمال املؤقت،    ١٣ و ١٢ و ١١يتعلق بالبنود    وفيما

 القـضايا  أن تعاجل هذه من الضروريالحظت أمهية هذه البنود وأن بعض األطراف رأت أن   
 هـذه القـضايا يف إطـار الفريـق     منظمات دولية أخرى، وأهنا أحاطت علمـاً مبناقـشة   

والحظت الرئيـسة   . املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية        العامل
عالوة على ذلك، فيما يتعلق مبسألة الوصول العادل إىل التنمية املـستدامة حـسبما ورد يف                

ل حلقة عمل ُتنظم    ، أن األطراف اتفقت على النظر يف هذه املسألة من خال          ١٦-م أ /١املقرر  
يف إطار هيئة مناسبة يف دورهتا املقبلة وأن النص املتعلق حبلقة العمل سيدرج يف بند مناسـب                 

  .)٨(لبنود القائمة يف جدول األعمالمن ا

__________ 

  .Add.1 وFCCC/CP/2011/INF.2ضافية عن هذه البنود من جدول األعمال يف وترد معلومات إ )٦(
: البيان متاح يف املوقع الشبكي التايل )٧(

<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>.  
  .٤، الفقرة ١٧-م أ/٢انظر املقرر  )٨(
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 تقرير الـدورة    يتضمن من الرئيسة، اتفق مؤمتر األطراف على أن         مقترح على   وبناًء  -١٧
اج بنود جديدة يف جدول األعمال بشأن مسائل تتصل  إلدرمقترحاًإىل أن اهلند قدمت إشارة 

 مائـدة   باإلنصاف، وحقوق امللكية الفكرية، والتجارة لكفالة عدم إسقاط هذه املسائل من          
  . ممثال طرفنيوأدىل ببيانني. املناقشة
ويف االجتماع نفسه، وبناء على اقتراح من الرئيسة، اعتمد مؤمتر األطراف جـدول               -١٨

 من ١٣ و١٢ و١١، دون إدراج البنود     FCCC/CP/2011/1لواردة يف الوثيقة    األعمال بصيغته ا  
والحظـت  .  معلقـاً  ٩جدول األعمال املؤقت يف جدول أعمال هذه الدورة، وإبقاء البند           

واعتمد مؤمتر األطراف   . سُيعدل تبعاً لذلك  يف التقرير   الرئيسة أن ترقيم بنود جدول األعمال       
  :جدول األعمال التايل

  .ح الدورةافتتا  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(
  عيتني؛تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفر  )و(
  مواعد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة؛  )ز(
  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(

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

  . من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -٥
النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على االتفاقيـة             -٦

  .١٦ و١٥مبوجب مادتيها 
  .راءات الطرائق واإلج-اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   -٧
  . تقرير اللجنة االنتقالية-الصندوق األخضر للمناخ   -٨
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 ٤من املـادة  ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني      -٩
  .)يبقى هذا البند من جدول األعمال معلقاً(من االتفاقية 

  :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  -١٠
  :اآللية املالية لالتفاقية  )أ(

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات            
  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛

  :البالغات الوطنية  )ب(
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول     '١'

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

  لالتفاقية؛
  تطوير التكنولوجيات ونقلها؛  )ج(
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )د(
   من االتفاقية؛٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة          '١'

  ؛)١٠-م أ/١املقرر (
   البلدان منواً؛املسائل املتعلقة بأقل '٢'
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )و(

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١١
  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(

  .اجلزء الرفيع املستوى  -١٢
  .مات املشاركة بصفة مراقببيانات املنظ  -١٣
  .مسائل أخرى  -١٤
  :اختتام الدورة  -١٥

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة؛  )أ(
  . الدورةاختتام  )ب(
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

 الرئيـسة مـؤمتر     أخربت نوفمرب،/ تشرين الثاين  ٢٨ املعقودة يف    ،يف اجللسة األوىل    -١٩
، )سـلوفينيا (والسيد أندري كرانش    ) كولومبيا(األطراف بأن السيدة أندريا غارسيا غرييرو       

ومها عضوان يف مكتب الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة الجتمـاع             
ن قد   مشاورات بشأن هذه املسألة ولكن الترشيحات مل تك        بدآمؤمتر األطراف، قد    /األطراف
وطلبت الرئيسة إىل السيدة غارسيا غرييرو والسيد       . بعد من كل اجملموعات اإلقليمية    وردت  

  . ُتقّدم مجيع الترشيحاتإىل أنكرانش أن يواصال مشاوراهتما خالل الدورة 
 من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف تأجيل انتخاب أعضاء املكتـب           مقترحوبناًء على     -٢٠

  .يع الترشيحات ُتقدم مجإىل أناآلخرين 
 أشـارت ديـسمرب،   / كانون األول  ١١ويف اجللسة املستأنفة العاشرة، املعقودة يف         -٢١

أهنا طلبت إىل السيدة غارسيا غرييرو والسيد كرانش أن جيريا مشاورات بـشأن             إىل  الرئيسة  
 الرئيسة  وشكرت. انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس والحظت أن املشاورات قد اخُتتمت         

  .ارسيا والسيد كرانش على عملهما الدءوبلسيدة غا
وعلـى  . والحظت الرئيسة أن املشاورات بشأن بعض الترشيحات ما زالت جارية           -٢٢

مناصـب رئـيس   بشأن لى أن املشاورات ما زالت جارية     ع قوائم الترشيح    دلتاخلصوص،  
 واحمليط اهلادئ،   رئيس مؤمتر األطراف لتمثيل دول آسيا     ل والنواب األربعة اهليئة الفرعية للتنفيذ    

وحثت الرئيسة اجملموعـات علـى      . ودول أوروبا الشرقية، ودول أمريكا الالتينية والكارييب      
مواصلة مشاوراهتا والتوصل إىل اتفاق بشأن الترشيحات، وتقدمي الترشيحات املتفق عليها إىل            

ني منتخبني يف    من الرئيسة، اتفق مؤمتر األطراف على اعتبار املرشح        مقترحوبناء على   . األمانة
الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف مبجرد تلقي األمانة للترشيحات املتفق عليها، وذلـك             

ويف انتظار تلقي األمانة للترشيحات املتفق عليها، سـيبقى أعـضاء           . وفقاً للممارسة املتبعة  
ـ / األطـراف  ملؤمترمكتب الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة           اعاجتم

 مـن   ٢٢ مـن املـادة      ٢ يف مناصبهم وفقاً للفقرة       الذين يشغلون املناصب العالقة    األطراف
  .مشروع النظام الداخلي املعمول به

 من الرئيسة، انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية       مقترحويف اجللسة نفسها، وبناء على        -٢٣
نـائبني للـرئيس،    ) شالجزر مار (والسيد فيليب مولر    ) أملانيا(ميتزغر   - السيد آرثر رونغي  

رئيساً للهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة       ) مجهورية ترتانيا املتحدة  (والسيد ريتشارد ميونغي    
  .مقرراً) سلوفينيا(والتكنولوجية، والسيد كرانش 
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  قبول املنظمات بصفة مراقب  -هاء  
  ) من جدول األعمال)ه(٢البند (

نـوفمرب، يف   / تشرين الثـاين   ٢٨قودة يف   نظر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املع        -٢٤
، تضمنت  )FCCC/CP/2011/2(مذكرة مقدمة من األمانة بشأن قبول املنظمات بصفة مراقب          

 التمـست القبـول    منظمة غري حكومية     ١٣٣قائمة بأمساء سبع منظمات حكومية دولية و      
  .مراقب بصفة
مؤمتر األطراف قبـول     من الرئيسة، قرر     مقترحووفقاً لتوصيات املكتب، وبناء على        -٢٥

  .FCCC/CP/2011/2 يف الوثيقةاملذكورةاملنظمات 
  .وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان  -٢٦

  تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني  -واو  
  )من جدول األعمال) و(٢البند (

ام مؤمتر  نوفمرب، وّجهت الرئيسة اهتم   / تشرين الثاين  ٢٨ اجللسة األوىل املعقودة يف      يف  -٢٧
والحظت  .FCCC/CP/2011/1األطراف إىل شروح جدول األعمال املؤقت الواردة يف الوثيقة        

 كـانون   ٣أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان هبدف التوصل، قبـل انتـهاء دورتيهمـا يف              
 .جات لتقـدميها إىل مـؤمتر األطـراف       ديسمرب، إىل وضع مشاريع مقررات واستنتا     /األول

ريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل مبوجـب            أيضاً أن الف   والحظت
  .االتفاقية سيقدم نتائج أعماله قبل هناية الدورة

 إىل اهليئـتني     التالية بنودال على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف إحالة          وبناًء  -٢٨
  :بشأهناالفرعيتني لتنظرا فيها وتقدما مشاريع مقررات أو استنتاجات مناسبة 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ    
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف واإلرشـادات             ‘١‘)أ(١٠البند 

  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول             ‘١‘)ب(١٠البند 

  لالتفاقية
طنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         البالغات الو   ‘٢‘)ب(١٠البند 

  لالتفاقية
  تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(١٠البند 
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )د(١٠البند 
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تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالسـتجابة            ‘١‘)ه(١٠البند 
  )١٠-م أ/١املقرر (

  ملتعلقة بأقل البلدان منواًاملسائل ا  ‘٢‘)ه(١٠البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(١٤البند 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
  تطوير التكنولوجيات ونقلها  )ج(١٠البند 
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالسـتجابة            ‘١‘)ه(١٠البند 

  )١٠-م أ/١املقرر (
وذُكِّر املندوبون بأن اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة            -٢٩

  .‘١‘)ه(١٠و) ج(١٠والتكنولوجية ستنظران يف جوانب خمتلفة من البندين الفرعيني 
 أخربت،  "اجلزء الرفيع املستوى  " من جدول األعمال املعنون      ١٢وفيما يتعلق بالبند      -٣٠

 كـانون  ٦افتتاح اجلزء الرفيع املستوى سـيكون بعـد ظهـر يـوم     الرئيسة املندوبني بأن  
 كـانون   ٨ و ٧ يفسـُيدىل بالبيانـات الوطنيـة يف جلـسة تعقـد            بأنه  ديسمرب، و /األول
وسُيعقد اجلزء الرفيع املستوى على أساس أن تكون هناك قائمـة واحـدة             . ديسمرب/األول

تفاقية اليت هي أيضاً أطـراف يف       للمتكلمني وأن يتكلم كل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف اال          
ولن ُتتخذ أية قرارات يف اجللسات املشتركة بني مـؤمتر          . بروتوكول كيوتو، مرة واحدة فقط    

واقترحت الرئيسة أال تزيد املدة املخصصة لكـل      . اجتماع األطراف /األطراف ومؤمتر األطراف  
 أن  والحظت أيـضاً  . ث دقائق بيان من البيانات اليت ُيدىل هبا يف اجلزء الرفيع املستوى عن ثال           

 ٩كبار ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية سيدلون ببيانات مقتضبة يف             
  .ديسمرب وأن املدة املخصصة لكل بيان من هذه البيانات لن تزيد عن دقيقتني/كانون األول

 الرئيسة، فيما يتعلق ارتأشنوفمرب، / تشرين الثاين٢٨ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف   -٣١
الطويـل  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين        " من جدول األعمال     ٤بالبند  

، إىل فريـق    ١٦-م أ /١، يف مقـرره     ن مؤمتر األطراف طلب   أ، إىل   "األجل مبوجب االتفاقية  
 املندوبني وأخربت . األطراف يف دورته السابعة عشرة   العمل التعاوين أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر      

، )الواليات املتحـدة األمريكيـة    (بأن رئيس فريق العمل التعاوين، السيد دانيال رايفشنايدر         
 إىل مؤمتر األطراف يف جلسة الحقة، ودعت السيد رايفـشنايدر            العامل سيقدم تقرير الفريق  

  . عن تنظيم أعمال فريق العمل التعاوينمعلومات موجزةإىل تقدمي 
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رئيسة إىل توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن مشاركة مراقبني يف الدورات        وأشارت ال   -٣٢
غري الرمسية واقترحت إفساح اجملال للمنظمات املتمتعة بصفة مراقـب يف اجللـستني األوىل              

  .)٩(اورات غري الرمسية عند االقتضاءواألخرية على األقل من املش
  .ى أساس مقترحات الرئيسةواتفق مؤمتر األطراف على مواصلة أعماله عل  -٣٣
باسم (، وأستراليا   ) والصني ٧٧ لباسم جمموعة ا  (وأدىل ببيانات عامة ممثلو األرجنتني        -٣٤

، وسويـسرا   ) األعـضاء  هباسم االحتاد األورويب ودول   (، واالحتاد األورويب    )اجملموعة اجلامعة 
، ) الـدول األفريقيـة    باسـم (، ومجهورية الكونغو الدميقراطية     )باسم جمموعة السالمة البيئية   (

باسم (، وكوبا   )باسم أقل البلدان منواً   (، وغامبيا   )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (وغرينادا  
، ومصر  ) معاهدة التجارة بني الشعوب    -التحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية        

، )ة اجلبلية غري الـساحلية    باسم جمموعة البلدان النامي   (، وطاجيكستان   )باسم اجملموعة العربية  (
باسم الربازيـل وجنـوب     (، والصني   )باسم ائتالف أمم الغابات املطرية    (وبابوا غينيا اجلديدة    
  .)١٠()باسم منظومة التكامل ألمريكا الوسطى(والسلفادور ) أفريقيا والصني واهلند

عمـل   البيانات العامة، شددت الرئيسة على التزامها الشخصي بال         باب وعند إغالق   -٣٥
وهلـذا  . ية التفاوض اجملموعاتعن كثب مع رؤساء مجيع اهليئات الفرعية األربع ومع منسقي           

جلـسات عامـة    مخس  الغرض، عقدت الرئيسة، خالل فترة الدورة اليت دامت أسبوعني،          
وُنظمـت  . تقييمية اهلدف منها ضمان حتقيق تقدم مفتوح وشامل وشفاف يف املفاوضـات           

 التشاور الرئيسية يف    قضايا حيث اجتمعت األطراف ملناقشة      )١١("إندابا"جمموعة من جلسات    
  .حميط غري رمسي

املنظمات غري احلكومية   (وأدىل ببيانات ممثلو أربع فئات من املنظمات غري احلكومية            -٣٦
لقطاعي األعمال والصناعة، والسلطات احلكومية احمللية والسلطات البلدية، واملنظمات غـري           

  ).عمالية، ومنظمات الشباب الدولية غري احلكوميةاحلكومية للنقابات ال
نوفمرب، أشارت الرئيسة إىل العمل     / تشرين الثاين  ٣٠ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -٣٧

اهلام الذي تضطلع به اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ودعت رئيس اهليئة الدكتور              
ووجه السيد باتشاوري االنتبـاه إىل      .  اجللسة العامة   إلقاء كلمة يف   راجندرا باتشاوري، إىل  

التقرير اخلاص املتعلق بإدارة خماطر األحـداث       "، مها   ٢٠١١تقريرين صدرا عن اهليئة يف عام       

__________ 

)٩( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة.  
  :عامة متاحة على العنوان الشبكي التايلكي الكامل للجلسات البالبث الش )١٠(

<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/webcasts.php>.  
أو قصة ميكن جلميع املـشاركني أن       " فكر مشترك "، يف جنوب أفريقيا، هتدف إىل إنشاء        "إندابا"جلسات   )١١(

املشاركون بعقول متفتحة تدفعهم روح الصاحل املـشترك        الناجحة، يأيت   " إندابا"ويف جلسات   . حيتفظوا هبا 
  .ويستمع بعضهم لبعض إلجياد حلول وسط تعود بالفائدة على اجملموعة ككل
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التقرير اخلـاص عـن     "و،  )١٢("القصوى والكوارث من أجل دفع عملية التكيف إىل األمام        
  .)١٣("اخمصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من آثار تغري املن

  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  -زاي  
  )من جدول األعمال) ز(٢البند (

نوفمرب، أشارت الرئيسة إىل    / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثالثة املستأنفة، املعقودة يف         -٣٨
، بعرضي حكوميت قطر ومجهوريـة      ١٦-م أ /١٢أن مؤمتر األطراف أحاط علماً، يف مقرره        

اجتمـاع  /لدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        كوريا إلضافة ا  
  .األطراف

وبناًء على دعوة من الرئيسة، أدىل ممثل حكومة قطر ببيان دعا فيـه املنـدوبني إىل                  -٣٩
اجتماع األطراف  /األطرافحضور الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر          

 أدىل ممثل مجهورية كوريا ببيان أبلغ فيه األطراف أن بلده سيـضيف اجتماعـاً               مث. يف قطر 
 قبل انعقاد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنـة ملـؤمتر             ٢٠١٢وزارياً عام   
  . اجتماع األطراف/األطراف

اق وشكرت الرئيسة قطر ومجهورية كوريا على ما بذلتاه من جهود للتوصل إىل اتف              -٤٠
اجتمـاع  /بشأن إضافة الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف           

  .وأدىل رئيس جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ ببيان. األطراف
شيا مع قاعدة التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون        وأشارت الرئيسة إىل أنه، مت      -٤١

اجتماع األطراف يف دورتـه  /لتاسعة عشرة ومؤمتر األطرافرئيس مؤمتر األطراف يف دورته ا   
 وشجعت الرئيسة جمموعة دول أوروبا الشرقية على      .ة من جمموعة دول أوروبا الشرقية     التاسع

مواصلة مشاوراهتا هبدف التصديق على ترشيح إلضافة الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف            
  أيـضاً  ودعت الرئيـسة  . طراف خالل الدورة  اجتماع األ /افوالدورة التاسعة ملؤمتر األطر   

والدورة العاشرة  ؤمتر األطراف   الدورة العشرين مل  األطراف املهتمة إىل التقدم بعروض إلضافة       
شياً مع قاعدة التناوب بني اجملموعـات       والحظت أنه، مت  ،  اجتماع األطراف /ملؤمتر األطراف 

ـ   الدورة العشرين  اإلقليمية، سيكون رئيس   ـ  والـدورة العاشـرة   ؤمتر األطـراف    مل ؤمتر مل
  .اجتماع األطراف من جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب/األطراف

  . مؤمتر األطراف يف جلسته اخلتاميةئيسة إعداد مشروع مقرر لينظر فيهواقترحت الر  -٤٢

__________ 

  .<#/http://www.ipcc.ch>: التقرير الكامل متاح على اإلنترنت يف العنوان التايل )١٢(
  .<http://www.ipcc.http://srren.ipcc-wg3.de/report>: التقرير الكامل متاح على اإلنترنت يف العنوان التايل ) ١٣(
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ديسمرب، دعت الرئيـسة مـؤمتر      /ألول كانون ا  ٩ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف        -٤٣
 يقبل العرض السخي الذي قدمته حكومـة قطـر          )١٤(ظر يف مشروع مقرر   األطراف إىل الن  

اجتمـاع  /إلضافة الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنـة ملـؤمتر األطـراف            
 ١٧-م أ /١٩ من الرئيسة، اعتمد مؤمتر األطراف املقـرر         املقترحواستناداً إىل هذا    . األطراف
  .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان". رات املقبلةمواعيد وأماكن انعقاد الدو"املعنون 

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -حاء  
  )من جدول األعمال) ح(٢البند (

ديسمرب، وجهت الرئيسة   /كانون األول  ٩ املستأنفة، املعقودة يف     العاشرةيف اجللسة     -٤٤
أن املكتـب فحـص وثـائق    ، الذي أشار إىل    )١٥( التقرير املتعلق بوثائق التفويض    االنتباه إىل 

  . من مشروع النظام الداخلي املطّبق٢٠تفويض ممثلي األطراف وقبلها وفقاً للمادة 
ويف الوقت نفسه، قبل مؤمتر األطراف، على أساس تقرير املكتب ووثائق التفـويض          -٤٥

، وثائق التفويض اخلاصة باألطراف الـيت       )بوروندي والسنغال (اإلضافية املقدمة من طرفني     
  .ت الدورةحضر

  احلضور  -طاء  
حضر الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورتني املتزامنتني للهيئتني الفرعيتني            -٤٦

مراقب، وممثلو هيئات    بصفة   مشاركة طرفاً يف االتفاقية، وكذلك دول وكيانات        ١٩٢ممثلو  
صصة، واملنظمات  ، وأمانات االتفاقيات، والوكاالت واملؤسسات املتخ      وبراجمها األمم املتحدة 

  .ولالطالع على القائمة الكاملة، انظر املرفق األول. ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة
.  منظمة غري حكوميـة    ٦٦٥ دولية و   منظمة حكومية  ٥٠وحضر الدورة أيضاً ممثلو       -٤٧

  ). ٣ و٢اجلزءان ( FCCC/CP/2010/INF.3ولالطالع على القائمة الكاملة، انظر الوثيقة 

  الوثائق  -ياء  
ترد يف املرفق اخلامس الوثائق املعروضة على مؤمتر األطـراف يف دورتـه الـسابعة                 -٤٨

  .عشرة

__________ 

)١٤( FCCC/CP/2011/L.4.  
)١٥( FCCC/CP/2011/10–FCCC/KP/CMP/2011/11.  
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  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

كان معروضاً على مؤمتر األطراف تقريـر اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                 -٤٩
ـ        ،والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والثالثني      ١٦ إىل   ٦ن   املعقودة يف بون، أملانيا، يف الفترة م

  .)١٦(٢٠١١يونيه /حزيران
مرب، قدم رئيس اهليئة الفرعية     ديس/ كانون األول  ٩ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف        -٥٠

يئة عن دورهتا اخلامسة للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد مويونغي، مشروع تقرير هذه اهل
، يف  وأوصت اهليئـة  . قة مبؤمتر األطراف  ، كما قدم تقريراً شفوياً عن النتائج املتعل       )١٧(الثالثني

  .)١٨( مشاريع مقرراتةدورهتا اخلامسة والثالثني، مؤمتر األطراف باعتماد ثالث
ويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر األطراف، بناء على ثـالث توصـيات قدمتـها                -٥١
  :، املقررات الثالثة التالية)١٩(اهليئة

غري املنـاخ  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات ت" املعنون   ١٧-م أ /٦املقرر    )أ(  
  ؛"والقابلية للتأثر به والتكيف معه

احلوار املتعلق بالبحوث بـشأن مـستجدات       " املعنون   ١٧-أم  /١٦املقرر    )ب(  
  ؛"أنشطة البحوث املتعلقة باحتياجات االتفاقية

إرشادات بشأن نظم إتاحة معلومـات عـن        " املعنون   ١٧-م أ /١٢املقرر    )ج(  
كيفية معاجلة الضمانات واحترامها وبشأن طرائق حتديد املستويات املرجعية لالنبعاثات مـن            

  ".١٦-م أ/١ويات املرجعية للغابات املشار إليها يف املقرر الغابات واملست
 اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة        أوصتيف اجللسة نفسها أيضاً،     و  -٥٢

اللجنة " من جدول أعمال مؤمتر األطراف املعنون        ٧ يف إطار البند     )٢٠(بعناصر ملشروع مقرر  

__________ 

)١٦( FCCC/SBSTA/2011/2.  
)١٧( FCCC/SBSTA/2011/L.17.  
 FCCC/SBSTA/2011/L.26/Add.1: ترد مشاريع املقررات يف الوثائق التالية )١٨(

  .FCCC/SBSTA/2011/L.25/Add.1 وFCCC/SBSTA/2011/L.27/Add.1و
  . أعاله١٨نفس احلاشية  )١٩(
  .FCCC/SBSTA/2011/L.22ترد هذه العناصر يف الوثيقة  )٢٠(
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نت اهليئة قـد أحالـت أيـضاً        وكا ".واإلجراءات الطرائق   -التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    
  . إىل مؤمتر األطراف ملزيد من اإلرشادات)٢١(بندين
 من الرئيسة، أحاط مؤمتر األطـراف علمـاً         مقترحويف اجللسة نفسها، وبناء على        -٥٣

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ومشروع تقرير       لبتقرير الدورة الرابعة والثالثني     
ورة اخلامسة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والتقرير الـشفوي           الد

  .للرئيس، وأعرب عن تقديره للسيد مويونغي الجتهاده يف توجيه أعمال اهليئة
ديـسمرب، أشـارت    / كانون األول  ١١ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف         -٥٤

ة للمشورة العلمية والتكنولوجية أحالـت إىل مـؤمتر األطـراف        ن اهليئة الفرعي  أالرئيسة إىل   
مشروع مقرر بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             
فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية لينظر              

وأشارت عالوة على ذلك إىل أهنا طلبت إىل      ).  أعاله ٥٢انظر الفقرة   (فيه يف جلسته العاشرة     
أن هذه املشاورات أسـفرت     رئيس اهليئة أن يواصل املشاورات بشأن هذه املسألة والحظت          

 من الرئيـسة،    مقترحوبناء على   .  مقرر أُعد لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده       عن مشروع 
تنقيح املبادئ التوجيهية التفاقيـة األمـم   " املعنون ١٧-م أ /١٥اعتمد مؤمتر األطراف املقرر     

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد الـسنوية لألطـراف               
  .)٢٢("ل لالتفاقيةاملدرجة يف املرفق األو

ويف اجللسة نفسها أيضاً، أشارت الرئيسة إىل أن اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة                -٥٥
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف         "لتكنولوجية أحالت البند املعنون     وا

الدورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف            
 إىل معاجلة هذا    إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي         

التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل             
 ٥٢انظـر الفقـرة     (إىل مؤمتر األطراف لينظر فيـه       " ومنتدى ميكن أن يعىن بتدابري التصدي     

 أن يواصـال    وأشارت عالوة على ذلك إىل أهنا طلبت إىل رئيسي اهليئتني الفرعيتني          ). أعاله
 مقرر أُعـد  أن هذه املشاورات أسفرت عن مشروعاملشاورات بشأن هذه املسألة والحظت     

وبناء على مقترح من الرئيسة، اعتمد مـؤمتر األطـراف          . لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده    
__________ 

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية لألطراف            ‘ ١‘: البندان مها  )٢١(
نتدى املعين بتـأثري  امل"‘ ٢‘؛ و)٦٨، الفقرة FCCC/SBSTA/2011/5انظر (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني للـهيئتني الفـرعيتني               
وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ                 هبدف
 الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج          إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف      يرمي

، ٥٢، الفقـرة    FCCC/SBSTA/2011/5انظـر   ("العمل ومنتـدى ميكـن أن يعـىن بتـدابري التـصدي           
  .)٩١، الفقرة FCCC/SBI/2011/17و

)٢٢( FCCC/CP/2011/L.6.  
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 املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلـق         " املعنون   ١٧-م أ /٨املقرر  
  .)٢٣("هبذا التأثري

تامية للهيئة الفرعية للمشورة مؤمتر األطراف أن اجللسة اخل الحظويف اجللسة نفسها،   -٥٦
العلمية والتكنولوجية يف دورهتا اخلامسة والثالثني مل تصل إىل قرار بشأن املشاورات املتعلقة             

 من مـشروع  ٢٧املادة  من ٦بالترشيح ملنصب نائب رئيس اهليئة، وأن اهليئة، استثناء للفقرة   
والحظ مـؤمتر   . النظام الداخلي املطبق، طلبت إىل مؤمتر األطراف أن ينتخب نائب رئيسها          

األطراف أن املشاورات مستمرة بشأن الترشيح، وحثت الرئيسة اجملموعات علـى مواصـلة        
 ووفقـاً .  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة     مشاوراهتا بشأن ترشيح نائب رئيس اهليئة     

 من مشروع النظام الداخلي املطبق، سيبقى نائب الرئيس يف منـصبه            ٢٢ملادة   من ا  ٢لفقرة  ل
  .إىل أن ُينتخب خلفه يف الدورة املقبلة للهيئة

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

ن دورهتـا الرابعـة     كان معروضاً على مؤمتر األطراف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ ع           -٥٧
  .)٢٤(٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦ن والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة م

ديسمرب، قدم رئيس اهليئة الفرعية     / كانون األول  ٩ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف        -٥٨
يئة عـن دورهتـا اخلامـسة       جونس، مشروع تقرير هذه اهل     - لتنفيذ، السيد روبرت أوين   ل

 اهليئة الفرعية وأوصت. ، كما قدم تقريراً شفوياً عن النتائج املتعلقة مبؤمتر األطراف)٢٥(الثالثني
 يف  )٢٧(ة والثالثني ومخسة مشاريع مقـررات      يف دورهتا الرابع   )٢٦(مبشروع مقرر واحد  للتنفيذ  

وباإلضافة إىل ذلك، وجهت اهليئة الفرعية . دورهتا اخلامسة والثالثني ليعتمدها مؤمتر األطراف
  . لينظر فيهما ويستكملهما)٢٨( انتباه مؤمتر األطراف إىل بندينفيذللتن

__________ 

)٢٣( FCCC/CP/2011/L.7.  
)٢٤( FCCC/SBI/2011/7و Add.1.  
)٢٥( FCCC/SBI/2011/L.24.  
  .FCCC/SBI/2011/7/Add.1 مشروع التقرير يف الوثيقة يرد )٢٦(
، FCCC/SBI/2011/L.41/Add.1، وFCCC/SBI/2011/L.31/Add.1: ترد مشاريع املقررات يف الوثائق التالية )٢٧(

 ، FCCC/SBI/2011/L.37، وFCCC/SBI/2011/L.35/Add.1، وFCCC/SBI/2011/L.40/Add.1و
  .FCCC/SBI/2011/L.27/Add.1و

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعـة والـثالثني              "‘ ١‘: البندان مها  )٢٨(
واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة                

ليتسىن، يف الدورة السابعة عـشرة ملـؤمتر   والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هذا التأثري،   
انظـر  " (األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل ومنتـدى ميكـن أن يعـىن بتـدابري التـصدي                

FCCC/SBSTA/2011/5   و ٥٢، الفقرة FCCC/SBI/2011/17   خطط التكيف الوطنية  "‘ ٢‘؛ و )٩١، الفقرة "
  ).٧٧، الفقرة FCCC/SBI/2011/17انظر (
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ويف اجللسة نفسها، وبناء على مقترح من الرئيسة، أحاط مؤمتر األطراف علماً بتقرير               -٥٩
الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، ومشروع تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للهيئـة         

جونس ملهارته يف    - التقرير الشفوي للرئيس، وأعرب عن تقديره للسيد أوين       الفرعية للتنفيذ، و  
  .توجيه أعمال اهليئة بوصفه رئيساً هلا

 اهليئة الفرعيـة  ويف اجللسة نفسها أيضاً، اعتمد مؤمتر األطراف، بناء على توصية من       -٦٠
  ".ألضراربرنامج العمل املتعلق باخلسائر وا" املعنون ١٧-م أ/٧ املقرر ،)٢٩(للتنفيذ
ديـسمرب، أشـارت    / كانون األول  ١١ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف         -٦١

لينظر شروع مقرر بشأن خطط التكيف الوطنية       مبالرئيسة إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ أوصت        
وأشارت عالوة على ذلـك     ).  أعاله ٥٨انظر الفقرة   (فيه مؤمتر األطراف يف جلسته العاشرة       

ا طلبت إىل رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ أن يواصل املشاورات بـشأن هـذه املـسألة                إىل أهن 
ويف .  مقرر أُعد ليعتمده مؤمتر األطـراف      أن هذه املشاورات أسفرت عن مشروع     والحظت  

 ١٧-م أ /٥ من الرئيسة، اعتمد مؤمتر األطـراف املقـرر          مقترحاجللسة نفسها، وبناء على     
  .)٣٠("خطط التكيف الوطنية"املعنون 

ويف اجللسة نفسهاً أيضاً، أشارت الرئيسة إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ أحالت البنـد                -٦٢
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعة والثالثني            "املعنون  

ئـة الفرعيـة    واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف إطـار اهلي           
للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف             
الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل ومنتدى ميكن أن              

وأشارت عالوة  ). ه أعال ٥٨انظر الفقرة   (إىل مؤمتر األطراف لينظر فيه      " يعىن بتدابري التصدي  
على ذلك إىل أهنا طلبت إىل رئيسي اهليئتني الفرعيتني أن يواصال املشاورات بـشأن هـذه                

. مقرر أُعد ليعتمده مؤمتر األطرافن هذه املشاورات أسفرت عن مشروع املسألة والحظت أ  
دى املعين  املنت" املعنون   ١٧-م أ /٨ املقرر من الرئيسة، اعتمد مؤمتر األطراف       مقترحوبناء على   

  .)٣١("ج العمل املتعلق هبذا التأثريبتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنام
تاميـة للهيئـة    متر األطراف علماً بأن اجللسة اخل     ، أحاط مؤ   أيضاً ويف اجللسة نفسها    -٦٣

الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والثالثني مل تصل إىل قرار بـشأن املـشاورات املتعلقـة                
 ٦ ومقررها، وأن اهليئة، استثناء للفقرة        الفرعية للتنفيذ  يب نائب رئيس اهليئة   بالترشيحات ملنص 

 من مشروع النظام الداخلي املطبق، طلبت إىل مؤمتر األطراف أن ينتخب نائب             ٢٧من املادة   
 من الرئيسة، انتخب مؤمتر األطراف      مقترحويف اجللسة نفسها، وبناء على      . رئيسها ومقررها 

مقرراً للهيئة الفرعية للتنفيذ، والحظ أن املشاورات جارية        ) ناميبيا(اويل  السيد بيتروس موتيي  
__________ 

)٢٩( FCCC/SBI/2011/L.35/Add.1.  
)٣٠( FCCC/CP/2011/L.8و Add.1.  
)٣١( FCCC/CP/2011/L.7.  
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وحثت الرئيسة اجملموعات على مواصـلة مـشاوراهتا        . بشأن الترشيح ملنصب نائب الرئيس    
 مـن   ٢٢ملادة   من ا  ٢فقرة  ووفقاً ل . بشأن الترشيح ملنصب نائب رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ       

بق، سيبقى عضو املكتب احلايل يف منصبه إىل أن ُينتخب خلف له مشروع النظام الداخلي املط
  . يف الدورة املقبلة للهيئة

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل        -رابعاً  
  مبوجب االتفاقية

  ) من جدول األعمال٤البند (
ديسمرب، دعت الرئيـسة  /ول كانون األ١١يف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف    -٦٤

نايدر، إىل موافاة مؤمتر األطراف بتقريره عن نتـائج        شرئيس فريق العمل التعاوين، السيد رايف     
  .أعمال فريق العمل التعاوين

نتـائج  "ويف اجللسة نفسها، قدم رئيس فريق العمل التعاوين مشروع مقرر بعنوان               -٦٥
" عاوين الطويل األجـل مبوجـب االتفاقيـة       أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل الت      

أن التعـديالت الـشفوية الـيت    والحظ . FCCC/AWGLCA/2011/L.4 ورد يف الوثيقة   كما
على هذه الوثيقة قُرئت بصوت مرتفع خالل اجللسة العامة اخلتاميـة لفريـق العمـل              أُدخلت  

حظ عالوة على ذلك    وال. التعاوين، مع مراعاة األخطاء اليت حدثت خالل مرحلة إعداد الوثيقة         
أن فريق العمل التعاوين مل يستطع التوصل إىل توافق آراء بشأن إحالة مشروع املقرر املـذكور                
إىل مؤمتر األطراف ليعتمده ولكنه أعرب عن أمله يف أن تستطيع األطراف، بعد النظر يف النص،                

.  بنتائج فريق العمل التعاوين    اعتماد النتائج الشاملة ملؤمتر ديربان، مبا فيها مشروع املقرر املتعلق         
  .واختتم بتقدمي نص مشروع املقرر، حتت مسؤوليته اخلاصة، لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده

وأعربت الرئيسة عن شكرها لرئيس فريق العمل التعاوين لعمله الدءوب واجتـهاده              -٦٦
 مـن  مقتـرح  علـى  وبناء.  مؤمتر األطراف ليعتمدها  يف توجيه املناقشات، وتقدمي نتائج إىل     
نتائج أعمـال الفريـق العامـل       " املعنون   ١٧-م أ /٢الرئيسة، اعمد مؤمتر األطراف املقرر      

  ".املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
ويف اجللسة نفسها، الحظت الرئيسة أن هذا املقرر يشمل االتفاق املتوصل إليه بشأن    -٦٧

إذ الحـظ مـؤمتر    و من الرئيـسة،     مقترحوبناء على   . للجنة الدائمة تشكيلة جلنة التكيف وا   
األطراف أن اجملموعات والفئات املعنية ليس أمامها ما يكفي من الوقت للتـشاور بـشأن               
مرشحيها هلاتني اللجنتني، فإنه دعا رؤساء اجملموعات اإلقليمية والفئات املعنية ومنـسقيها إىل             

واتفق مـؤمتر األطـراف   . ٢٠١٢مارس / آذار٣١يذية حبلول   تقدمي ترشيحات إىل األمانة التنف    
أيضاً على أن املرشحني سُيعتربون منتخبني يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف مبجرد تلقي              

واتفق مؤمتر األطراف عالوة على ذلك على أن ُتعقد اجللسة األوىل لكـل             . األمانة لترشيحاهتم 
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، ٢٠١٢مـايو   / والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني يف أيار       جلنة قبل انعقاد الدورتني السادسة    
 مقترح على   ويف اجللسة نفسها أيضاً، وبناء    . اللتني سيبدأ فيهما األعضاء واليتهم كل يف جلنته       

اململكـة العربيـة    (من الرئيسة، انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية السيد أيسر أمحد الطيـب            
 فالرييا غونساليس   ةرئيس، والسيد لل اًنائب) بلجيكا(ملريتس  رئيساً، والسيد مارك با   ) السعودية

  .مقررة لفريق العمل التعاوين) األرجنتني(بوسي 

 مـن   ١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجـب املـادة             -خامساً  
  االتفاقية

  ) من جدول األعمال٥البند (
 / تـشرين الثـاين    ٣٠تني يف   يف اجللستني الثالثة والعاشرة املـستأنفتني، املعقـود         -٦٨

ديسمرب، على التوايل، كان معروضاً علـى مـؤمتر األطـراف           / كانون األول  ١١و نوفمرب
ــائق  FCCC/CP/2009/6 وFCCC/CP/2009/5 وFCCC/CP/2009/4 وFCCC/CP/2009/3 الوث

  .FCCC/CP/2010/3 وFCCC/CP/2009/7و
كما تتـضمنها الوثـائق      (وعند تقدمي هذا البند، أشارت الرئيسة إىل أن مقترحات          -٦٩

أستراليا وتوفالو وغرينـادا    : وردت من األطراف الستة التالية    )  أعاله ٦٨املذكورة يف الفقرة    
  .وكوستاريكا والواليات املتحدة األمريكية واليابان

  .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية  -٧٠
ر مؤمتر األطراف إبقاء هذا البند مفتوحاً وانتظـار          من الرئيسة، قر   مقترح على   وبناًء  -٧١

  .نتائج نظر فريق العمل التعاوين يف اخليارات القانونية يف أعماله
ديسمرب، وبناء علـى    / كانون األول  ١١يف جلسته العاشرة املستأنفة، املعقودة يف       و  -٧٢

عمال يف جدول    من الرئيسة، اتفق مؤمتر األطراف على إدراج هذا البند من جدول األ            مقترح
 مـن   ١٦و) ج(١٠ألطراف، عمالً باملـادتني     األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر ا      

  .مشروع النظام الداخلي املطبق

لـى  النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخـال تعـديالت ع            -سادساً  
  ١٦ و١٥االتفاقية مبوجب مادتيها 

  ) من جدول األعمال٦البند (
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٣٠تني يف   لستني الثالثة والعاشرة املستأنفتني، املعقود    يف اجل   -٧٣
ديسمرب، على التوايل، كان معروضاً على مـؤمتر األطـراف الوثـائق            / كانون األول  ١١و

FCCC/CP/2011/5و FCCC/CP/2011/4و FCCC/CP/2011/3.  
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إىل مـؤمتر األطـراف     أطرافاً قدمت   وعند تقدمي هذا البند، أشارت الرئيسة إىل أن           -٧٤
نظر فيها يف   يكي   ١٦ و ١٥لى االتفاقية مبوجب مادتيها     ثالثة مقترحات إلدخال تعديالت ع    

  .دورته السابعة عشرة
قترحاً إلدخـال تعـديل علـى     م،  ٢٠١١مايو  / أيار ٢٤وقدم االحتاد الروسي، يف       -٧٥

، ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦؛ وقدمت بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك، يف        ٤من املادة   ) و(٢ الفقرة
 ٣؛ وقدمت قربص واالحتـاد األورويب، يف        ١٨ و ٧إلدخال تعديالت على املادتني     قترحاً  م

 ١٦ و ١٥ووفقاً للمادتني   . لالتفاقيةقترحاً لتعديل على املرفق األول      م،  ٢٠١١يونيه  /حزيران
قِّعني من االتفاقية، أحيلت املقترحات من خالل مذكرات شفوية إىل أطراف االتفاقية واملـو            

عليها قبل تاريخ انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف بستة أشـهر، وأُرسـلت إىل               
  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٢ للعلم، يف ،الوديع
واقترحت الرئيسة تناول املقترحات الثالثة كالً على حدة ودعـت املقتـرحني إىل               -٧٦

 واالحتاد األورويب لتعـديل املرفـق       وفيما يتعلق باملقترح املقدم من قربص     . تقدمي مقترحاهتم 
األول لالتفاقية، أشارت الرئيسة إىل أن مقترحاً مماثالً قُدم يف الدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر               

واعتمد مؤمتر األطراف ذلك التعديل مـن  . األطراف إلضافة مالطة إىل املرفق األول لالتفاقية 
  .١٥-م أ/٣خالل مقرره 

بيان باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء بشأن املقترح        وأدىل ممثل أحد األطراف ب      -٧٧
  . املقدم من قربص واالحتاد األورويب لتعديل املرفق األول لالتفاقية

ممثلو مثانية أطراف ببيانات بشأن مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك إلدخال           وأدىل    -٧٨
  .اد األورويب ودوله األعضاء، مبا يف ذلك بيان باسم االحت١٨ و٧تعديالت على املادتني 

 االحتاد الروسي إلدخال تعديل على      بشأن مقترح ممثلو سبعة أطراف ببيانات     وأدىل    -٧٩
  .، مبا يف ذلك بيان باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء٤من املادة ) و(٢الفقرة 
رفـق األول   وفيما يتعلق باملقترح املقدم من قربص واالحتاد األورويب بشأن تعديل امل            -٨٠

) كندا( الرئيسة بأن جيري السيد ستيفن دي بوير         حقترملالتفاقية، وافق مؤمتر األطراف على      
  . مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة

 إدخـال   وفيما يتعلق باملقترح املشترك بني بابوا غينيا اجلديدة واملكـسيك بـشأن             -٨١
 الرئيسة بـأن    حقترممتر األطراف على     من االتفاقية، وافق مؤ    ١٨ و ٧تعديالت على املادتني    

  .مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة) كولومبيا(جتري السيدة باوال كابايريو غوميز 
وفيما يتعلق باملقترح املقدم من االحتاد الروسـي بـشأن إدخـال تعـديل علـى                  -٨٢

ز كارمونـا    من االتفاقية، طلبت الرئيسة إىل السيد خـافيري ديـا          ٤من املادة   ) و(٢ الفقرة
  .رات غري رمسية بشأن هذه املسألة مشاوأن جيري) كوستاريكا(
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ديسمرب، أبلغت الرئيسة   / كانون األول  ١١ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف         -٨٣
أن املشاورات غري الرمسية املتعلقة باملقترح املقدم من قربص واالحتاد األورويب قد أسفر عـن               

 ١٧-م أ /١٠ من الرئيسة، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر        حقترم على    وبناء .)٣٢(مشروع مقرر 
وأعربت الرئيسة عن شكرها للسيد دي بور علـى         ". تعديل املرفق األول لالتفاقية   "املعنون  

والحظت أن  . هذه النتائج اهلامة كما هنأت وفد قربص واالحتاد األورويب على هذا التعديل           
  .لواضح هبدف االتفاقية وبالعملية احلكومية الدولية أكدت هبذا التعديل التزامها اصقرب
فيما يتعلق باملقترح املقدم من بابوا غينيا اجلديدة واملكـسيك          وويف اجللسة نفسها،      -٨٤

وأشارت .  من االتفاقية، أدىل ممثل من املكسيك ببيان       ١٨ و ٧إلجراء تعديالت على املادتني     
 من الرئيسة، قـرر مـؤمتر       مقترح وبناء على    يه من مقدم  )٣٣(الرئيسة إىل تلقي املقترح املنقح    

ألطـراف،  األطراف إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر ا            
وأعربت عـن شـكرها     .  من مشروع النظام الداخلي املطبق     ١٦و) ج(١٠عمالً باملادتني   

   .للسيدة كابايريو غوميز لتيسريها املشاورات بشأن هذه املسألة
ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، الحظت الرئيسة، فيما يتعلق باملقترح املقـدم مـن               -٨٥

 من االتفاقيـة، أن األطـراف       ٤من املادة   ) و(٢االحتاد الروسي إلدخال تعديل على الفقرة       
طلبت مزيداً من الوقت للنظر يف التعديالت املقترحة يف ضوء الظروف املـتغرية لألطـراف               

 من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف      مقترحوبناء على   .  آثار على نطاق أوسع    للمقترح من  وما
ألطـراف، عمـالً    إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر ا           

وأعربت الرئيسة عـن شـركها      .  من مشروع النظام الداخلي املطبق     ١٦و) ج(١٠باملادتني  
وأدىل ببيانـات ممثلـو مخـسة       . ورات بشأن هذه املسألة   للسيد دياز كارمونا لتيسريه املشا    

فاري  باسم التحالف البولي   وآخر للدول األفريقية    ٥٤    لأطراف، حتدث أحدهم باسم الوزراء ا     
  .املعاهدة التجارية للشعوب - لشعوب أمريكا الالتينية

   الطرائق واإلجراءات-اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧ البند(

طرائق ب املتعلقتقرير  ال يف جلسته الثالثة املستأنفة،      ،كان معروضاً على مؤمتر األطراف      -٨٦
  .)FCCC/CP/2011/8( اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وإجراءاهتا

وأشارت الرئيسة إىل أن إنشاء اآللية املعنية بالتكنولوجيا، اليت تتكون مـن اللجنـة                -٨٧
لتنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، ميثل أحد اإلجنازات البـارزة            ا

ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ املعقود يف كانكون، وهنأت السيد غابريـال بالنكـو               
__________ 

)٣٢( FCCC/CP/2011/L.2.  
)٣٣( FCCC/CP/2011/4/Rev.1.  
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نصيب رئيس اللجنـة ونائـب      على انتخاهبما مل  ) أملانيا(والسيد أنطونيو بفلوغر    ) األرجنتني(
هليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية       بني ا  والحظت أن البند املشترك      .يسهارئ

 التقرير املتعلق بأنـشطة اللجنـة       سيبحثوالتكنولوجية املتعلق بتطوير التكنولوجيات ونقلها      
  .)FCCC/SB/2011/2( التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائها

 نة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، السيد بالنكو، إىل تقدمي       ودعت الرئيسة رئيس اللج     -٨٨
وأوجز السيد بالنكو األعمال اليت اضطلعت هبـا اللجنـة   . تقرير شفوي إىل مؤمتر األطراف  

يهـا  خالل سنتها األوىل، مبا فيها وضع طرائق اللجنة وإجراءاهتا واملوافقة عليها لكي ينظر ف             
 اللجنة جوهر طرائقهـا     تعتربهاظ أن العناصر الستة اليت      والح. مؤمتر األطراف خالل الدورة   

التحليل والتوليف؛ وتوصيات السياسة العامة؛ والتيسري والتحفيـز؛ واالرتبـاط          : هي التالية 
وأعرب . حة؛ وتبادل املعلومات واملعارف   بترتيبات مؤسسية أخرى؛ وإشراك أصحاب املصل     
ا، وشّدد على أمهيـة إشـراك أصـحاب         عن امتنانه جلميع األطراف على التزامها وجهوده      

  .املصلحة يف اآللية املعنية بالتكنولوجيا
 والـصني وبيـان     ٧٧ لوأدىل ممثلو مثانية أطراف ببيانات، بينها بيان باسم جمموعة ا           -٨٩

  .باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء
يـشترك يف    من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال          مقترح على   وبناًء  -٩٠

للنظر يف التقرير   ) اململكة املتحدة (والسيد زيتوين ولد دادا     ) بليز(رئاسته السيد كارلوس فولر     
املتعلق بطرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وإجراءاهتا ووضع مشروع مقرر لكي ينظر            

  .فيه مؤمتر األطراف خالل الدورة
أن فريـق  ديسمرب، أبلغت الرئيسة / كانون األول٩ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف       -٩١

 وأعربت عن شكرها للسيد فولر والسيد ولد دادا علـى           .)٣٤(االتصال وضع مشروع مقرر   
 ١٧-م أ /٤ من الرئيسة، اعتمد مؤمتر األطراف املقـرر         مقترحوبناء على   . عملهما الدءوب 

  ".جراءات الطرائق واإل-اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا "املعنون 

   تقرير اللجنة االنتقالية-الصندوق األخضر للمناخ   -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

نوفمرب، كان معروضاً على    / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثالثة املستأنفة، املعقودة يف         -٩٢
 FCCC/CP/2011/6(األطراف تقرير اللجنة االنتقالية لتصميم الصندوق األخضر للمناخ         مؤمتر  

  ).Add.1و

__________ 

)٣٤( FCCC/CP/2011/L.3.  



FCCC/CP/2011/9 

GE.12-60491 26 

 أن تتوىل جلنـة     ١٦-م أ /١وأشارت الرئيسة إىل أن مؤمتر األطراف قرر يف مقرره            -٩٣
 وشكرت الرؤساء املتشاركني للجنة االنتقاليـة،       .ية تصميم الصندوق األخضر للمناخ    انتقال

والسيد تريفـور   ) النرويج(، والسيد كجيتيل لوند     )املكسيك(السيد أرنستو كورديرو ارويو     
مانويـل أن   ، على تفانيهم وجدهم يف العمل وطلبـت إىل الـسيد            )جنوب أفريقيا (يل  مانو
  .التقرير يقدم
وقدم السيد مانويل التقرير باسم اللجنة االنتقالية، مشرياً إىل أهنـا استرشـدت يف                -٩٤

، خالل اجتماعها األخـري، يف       االنتقالية  ونظرت اللجنة  .مبدأي الشمولية والشفافية  أعماهلا  
ها الذي قدمته إىل الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، مبا يف ذلك مـشروع صـك       تقرير

إلدارة الصندوق األخضر للمناخ وتوصيات تتناول الترتيبات االنتقالية، واتفقت على تقـدمي            
طراف لينظر فيها ويوافق    إلدارة ومشاريع التوصيات إىل مؤمتر األ     لتقريرها مع مشروع صك     

دارة يستويف مجيع عناصر الوالية املسندة إىل اللجنـة         اإل أن مشروع صك     مث أشار إىل  . عليها
وأكد أنه يرى أن التقرير     . والحظ أن الصك، يف حال اعتماده، سيمكن من تشغيل الصندوق         

واختـتم  . يماً إلطالق الـصندوق يف ديربـان      متوازن وأنه يقدم حالً وسطاً جيداً وأساساً سل       
اللجنة االنتقالية، وإىل الرؤساء املتـشاركني ونـواهبم، وإىل         كلمته بتوجيه الشكر إىل أعضاء      

األطراف اليت قدمت الدعم من خالل مسامهات مالية، وكذلك األطـراف الـيت أضـافت               
  .االجتماعات، وإىل وحدة الدعم التقين واملنظمات اليت انتدبت موظفني لدعم اللجنة االنتقالية

 بيان أديل به باسم جمموعة السالمة البيئية، وبيان      طرفاً، بينها  ٢٨وأدىل ببيانات ممثلو      -٩٥
باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وبيان باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وبيـان             

  .باسم جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب
منظمـات الـشعوب    ( املنظمات غري احلكومية     فئاتوأدىل ببيان أيضاً ممثل إحدى        -٩٦

  ).األصلية
واقترحت الرئيسة إجراء مشاورات غري رمسية شفافة وشاملة بشأن هـذا البنـد،               -٩٧

وأدىل . Add.1 و FCCC/CP/2011/6باالستناد إىل مشاريع التوصـيات الـواردة يف الوثيقـة           
  . طرفا١٢ًببيانات إضافية ممثلو 

  الرئيسة بأن جتري مشاورات غري رمسية شـفافة        مقترحووافق مؤمتر األطراف على       -٩٨
  .وشاملة وأن تقدم تقريراً عن هذه املشاورات إىل مؤمتر األطراف يف جلسة الحقة

ديـسمرب، أبلغـت    / كـانون األول   ١١ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف         -٩٩
 وبناء على   .)٣٥(كُلِّلت بالنجاح وأسفرت عن مشروع مقرر      غري الرمسية    اأن مشاوراهت  الرئيسة
إطـالق الـصندوق    " املعنون   ١٧-م أ /٣د مؤمتر األطراف املقرر     ، اعتم ة من الرئيس  مقترح

  ".األخضر للمناخ
__________ 

)٣٥( FCCC/CP/2011/L.9.  
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ويف اجللسة نفسها، الحظت الرئيسة أن هذا املقرر جزء أساسي من نتـائج مـؤمتر         -١٠٠
وأعربت عن شكرها لألطراف على اجلهود اليت بذلتها يف املوافقـة علـى             . ديربان الشاملة 

 األخضر للمناخ، ممهدة بذلك الطريق لنمـو الـصندوق          اخلطوات التالية لتشغيل الصندوق   
وعربت عـن   . وتطوره مع مرور الوقت ليصبح الصندوق العاملي الرئيسي لتمويل تغري املناخ          

شكرها وامتناهنا لتلك األطراف اليت سامهت باملوارد املالية من أجل بداية سريعة للـصندوق              
  .قبلة جمللس الصندوقاألخضر للبيئة وقبلت إضافة االجتماعات امل

 كانون  ١٠ويف اجللسة نفسها أيضاً، أخربت الرئيسة مؤمتر األطراف برسالة مؤرخة             -١٠١
 معلومات مفـصلة    تتضمنو والصني   ٧٧    ل تلقتها من رئيس جمموعة ا     ٢٠١١ديسمرب  /األول

م احد باس وأدىل ببيان ممثل طرف و.)٣٦(لبلدان النامية يف جملس الصندوقعن تشكيلة أعضاء ا   
  .)٣٧( والصني٧٧  لجمموعة ا

مـن  ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفـرعيتني          -تاسعاً  
  )٣٨( من االتفاقية٤ املادة

  )يبقى معلقاً من جدول األعمال، ٩البند (

__________ 

 والـصني   ٧٧    لطلبت الرئيسة إىل األمانة اإلدالء ببيان شفوي بشأن التعديل الذي اقترح رئيس جمموعـة ا               )٣٦(
وأكدت األمانة أن التغيري املطلوب سـُيدرج يف        . FCCC/CP/2011/L.9 قة من الوثي  ١٠إدخاله على الفقرة    
  .١٧-م أ/٣ من املقرر ١٠النص، انظر الفقرة 

 والصني، إىل أن اجملموعة تفهم أن البلدان النامية األطراف          ٧٧    لأشارت األرجنتني، اليت حتدثت باسم جمموعة ا       ) ٣٧(
مـن  ) و(١٠ح من يشغل املنصب املشار إليه يف الفقـرة          املنتمية جملموعة دول أوروبا الشرقية هي اليت سترش       

  . وأن هذه حالة استثنائية للممارسة العادية وال تشكل سابقة١٧-م أ/٣ املقرر
التوصل إىل أي استنتاجات متفق عليها أو       "قد تتذكر األطراف أنه تعذر، يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف،            )٣٨(

، ومن مث أُدرج هـذا البنـد يف جـدول           )٦٤، الفقرة   FCCC/CP/1998/16(بشأن هذه املسألة    " مقررات
ـ  ١٦واملادة  ) ج(١٠األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، وفقاً للمادة          ن مـشروع النظـام      م

ومل يتوصل مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة، إىل أية نتيجـة بـشأن هـذه املـسألة                 . الداخلي املطبق 
)FCCC/CP/1999/6   من مشروع النظام    ١٦واملادة  ) ج(١٠، ولذلك أُدرج البند، وفقاً للمادة       )١٨، الفقرة 

الداخلي املطبق، يف جداول األعمال املؤقتة للدورات من السادسة وحىت الثانية عشرة ملـؤمتر األطـراف،                
:  والصني لتعديل البند حبيث أصبح عنوانـه كـاآليت         ٧٧ لمشفوعا حباشية تعكس اقتراحاً قدمته جمموعة ا      

ودعا مؤمتر  ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكام الفقرتني الفرعيتني        "
األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، األمني التنفيذي إىل أن يقدم اقتراحا تنظر فيه اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف                   

 إىل توصية من اهليئة الفرعية للتنفيـذ        ستناداًوا. )١٠، الفقرة   FCCC/CP/2008/7( دورهتا الثامنة والعشرين  
وبناًء على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف، يف دورته الرابعة عشرة، تأجيل النظر يف هـذا البنـد،                   

  من مشروع النظام الداخلي املطبق، إىل الـدورة الـسادسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف                ١٣عمال باملادة   
)FCCC/CP/2008/7   واعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، جـدول أعمالـه           . )١٠، الفقرة

االستعراض الثاين ملدى كفاية     "٦، باستثناء البند    FCCC/CP/2010/1املؤقت بالصيغة اليت ورد هبا يف الوثيقة        
  .، الذي بقي معلقاً" من االتفاقية٤من املادة ) ب(و) أ(٢الفقرتني الفرعيتني 
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استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنـصوص عليهـا يف            -عاشراً  
  االتفاقية

  )ألعمال من جدول ا١٠البند (

  اآللية املالية لالتفاقية  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته العاشرة، وبناء على توصية من اهليئـة الفرعيـة                -١٠٢
دعـم تنفيـذ عناصـر      : صندوق أقل البلدان منـواً    " املعنون   ١٧-م أ /٩، املقرر   )٣٩(للتنفيذ
وأدىل ممثل طرف   ".  منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف      العمل اخلاص بأقل البلدان    برنامج

  .واحد ببيان

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات املوجهـة إىل مرفـق                   
  العاملية البيئة

  )من جدول األعمال‘ ١‘)أ(١٠البند (
 ويف اجللسة األوىل،    .)٤٠(يةراف تقرير مرفق البيئة العامل    كان معروضاً على مؤمتر األط      -١٠٣

نوفمرب، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعيـة           / تشرين الثاين  ٢٨املعقودة يف   
  .للتنفيذ لتنظر فيه

ديسمرب، اعتمـد مـؤمتر     / كانون األول  ١١ويف اجللسة املستأنفة العاشرة، املعقودة يف         -١٠٤
تقرير مرفق  " املعنون   ١٧-م أ /١١ املقرر   ،)٤١(ية للتنفيذ األطراف، بناء على توصية من اهليئة الفرع      

  ".البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات اإلضافية املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

  البالغات الوطنية  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

  رفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف امل  -١  
  )من جدول األعمال‘١‘)ب(١٠البند (

نوفمرب، قرر مؤمتر األطراف إحالـة      / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        -١٠٥
  .هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه

__________ 

)٣٩( FCCC/SBI/2011/L.40/Add.1.  
)٤٠( FCCC/CP/2011/7.  
)٤١( FCCC/SBI/2011/L.41/Add.1.  
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اء علـى   بنوديسمرب،  / كانون األول  ١١ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف         -١٠٦
 من الرئيسة، أحاط مؤمتر األطراف علماً بتقرير رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ الذي يشري              مقترح

إىل أن هذا البند الفرعي من جدول األعمال سيخضع ملزيد من البحث يف الدورة الـسادسة                
  .)٤٢( للهيئة الفرعية للتنفيذوالثالثني

  ملدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية الواردة من األطراف غري ا  -٢  
  )من جدول األعمال‘ ٢‘)ب(١٠البند (

نوفمرب، قرر مؤمتر األطراف إحالـة      / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        -١٠٧
  .هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه

ديسمرب، اعتمد مـؤمتر    /ول كانون األ  ١١، املعقودة يف     املستأنفة ويف اجللسة العاشرة    -١٠٨
عمـل  " املعنون   ١٧-م أ /١٤ املقرر   ،)٤٣(وصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ     على ت  األطراف، بناءً 

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق             
  ".األول لالتفاقية

 الرئيسة، أحاط مؤمتر األطـراف علمـاً         من مقترحبناء على   وويف اجللسة نفسها،      -١٠٩
باملرشحني املعينني لعضوية فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة مـن             
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ أن تؤكـد                

  .الترشيحات للفريق يف دورهتا املقبلة، حسب االقتضاء

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٠البند (

يف اجللسة األوىل، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمـشورة                -١١٠
  .العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظرا فيه

ة، الحظ مؤمتر األطراف أن اهليئة       من الرئيس  مقترحبناء على   وويف اجللسة العاشرة،      -١١١
 )٤٤( اسـتنتاجات  يئة الفرعية للتنفيذ قد اعتمـدتا     الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهل    

هـذه   مشروع املقرر، كما تـرد يف مرفـق          بشأن خمتلف جوانب هذه املسألة وأن عناصر      
 -كنولوجيـا   نيـة بالت  اللجنة التنفيذية املع  "االستنتاجات، أُدجمت يف مشروع املقرر املعنون       

  .)٤٥("الطرائق واإلجراءات
__________ 

)٤٢( FCCC/SBI/2011/17 ١٢، الفقرة.  
)٤٣( FCCC/SBI/2011/L.31/Add.1.  
)٤٤( FCCC/SBSTA/2011/L.22و FCCC/SBI/2011/L.34.  
)٤٥( FCCC/CP/2011/L.3.  
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  بناء القدرات يف إطار االتفاقية  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١٠البند (

يف اجللسة األوىل، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي                -١١٢
  .تنظر فيه
، اعتمد مـؤمتر    )٤٦(ئة الفرعية للتنفيذ  بناء على توصية من اهلي    وويف اجللسة العاشرة،      -١١٣

  ".بناء القدرات مبوجب االتفاقية" املعنون ١٧-م أ/١٣األطراف املقرر 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ أحكام الفقرتني   -هاء  
  ) من جدول األعمال)ه(١٠البند (

  )١٠-م أ/١ املقرر(تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   -١  
  )من جدول األعمال‘ ١‘)ه(١٠البند (

يف اجللسة األوىل، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئـة الفرعيـة                 -١١٤
  .للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظرا فيه

ر األطـراف علمـاً     ويف اجللسة العاشرة، وبناء على مقترح من الرئيسة، أحاط مؤمت           -١١٥
انظـر  (التكنولوجيـة  بتقريري رئيسي اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية و  

" ١٠-م أ /١التقدم احملرز يف تنفيـذ املقـرر        "عن املسألة املعنونة    )  أعاله ٥٨ و ٥٠الفقرتني  
دورهتـا الـسادسة    ومبوافقة اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر يف هـذه املـسألة يف              

  .)٤٧(والثالثني

  مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً  -٢  
  ) من جدول األعمال‘٢‘)ه(١٠البند (

يف اجللسة األوىل، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئـة الفرعيـة                 -١١٦
  .للتنفيذ لكي تنظر فيه

الحظ مؤمتر األطراف أن اهليئة      من الرئيسة،    مقترح على   بناًءوويف اجللسة العاشرة،      -١١٧
  . بشأن املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً)٤٨(لفرعية للتنفيذ اعتمدت استنتاجاتا

__________ 

)٤٦( FCCC/SBI/2011/37.  
)٤٧( FCCC/SBI/2011/17 ٦١، الفقرة.  
)٤٨( FCCC/SBI/2011/17 ٦٤، الفقرة.  
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  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -واو  
  )من جدول األعمال) و(١٠البند (

، يف إطار هذا البند الفرعي،      يف اجللسة العاشرة، أشارت الرئيسة إىل أن املؤمتر ينظر          -١١٨
وبناء .  اهليئتان الفرعيتان وتتعلق باالتفاقية    أوصت هبا يف مشاريع املقررات واالستنتاجات اليت      

 من الرئيسة، أحاط مؤمتر األطراف علماً بعدم إثارة أي مسائل أخرى يف إطـار               مقترحعلى  
  .هذا البند الفرعي

  ؤسسيةاملسائل اإلدارية واملالية وامل -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١١البند (

نوفمرب، أُحيل هذا البند الفرعي إىل      / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        -١١٩
  .اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه

بناًء على توصية مـن     وديسمرب،  / كانون األول  ٩عقودة يف   ويف اجللسة العاشرة، امل     -١٢٠
املسائل اإلدارية  " املعنون   ١٧-م أ /١٧، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      )٤٩(اهليئة الفرعية للتنفيذ  

  ".واملالية املؤسسية

  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١١البند (

بناًء على توصية من اهليئة     وديسمرب،  / كانون األول  ٩ة العاشرة، املعقودة يف     يف اجللس   -١٢١
امليزانية الربناجمية لفترة   " املعنون   ١٧-م أ /١٨، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      )٥٠(الفرعية للتنفيذ 

  ".٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

__________ 

)٤٩( FCCC/SBI/2011/L.27/Add.2.  
)٥٠( FCCC/SBI/2011/7/Add.1 ٥٨ وانظر الفقرة.  
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  اجلزء الرفيع املستوى  -ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  لترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوىحفل ا  -ألف  
ديسمرب حفل ترحييب حضره رئـيس جنـوب أفريقيـا،          / كانون األول  ٦أُقيم يف     -١٢٢
مـون، ورئيـسة الـدورة       - زوما، واألمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كـي         السيد
الـسيدة  اجتماع األطراف،   /عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف       السابعة
  .ماشابان، واألمينة التنفيذية لالتفاقية، السيدة فيغرييس، وشخصيات أخرى - نكوانا
اجتماع األطـراف يف اجللـسة      /وافتتحت رئيسة مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       -١٢٣

 ٦اجتماع األطراف، املعقـودتني يف      /الرابعة ملؤمتر األطراف واجللسة الرابعة ملؤمتر األطراف      
ديسمرب، اجلزء املشترك الرفيع املستوى ملؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة           /كانون األول 

  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/ومؤمتر األطراف

  بيانات األطراف  -باء  
 طرفاً ببيانات، منها تسعة بيانات أدىل هبـا         ١٥٦خالل اجلزء الرفيع املستوى، أدىل        -١٢٤

 ٩١ وزراء، و هبا إما نواب رؤساء أو نواب رؤسـاء   رؤساء دول أو حكومات، ومخسة أدىل     
 بـصفة مراقـب     تشارك، وواحد أدلت به دولة      أطراف أدىل هبا ممثلو     ٤٤ هبا وزراء، و   أدىل

موعـات  اجملوأدىل ببيانات ستة أطراف باسـم       .  بصفة مراقب  يشاركوواحد أدىل به كيان     
  .)٥١(ئمة كاملة للمتحدثنيق الثاين قاوُتقدم يف املرف.  وغريها من اجملموعاتيةالتفاوض

  بيانات مسؤويل األمم املتحدة  -جيم  
 مون، ببيان خالل اجلزء الرفيـع       -أدىل األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي           -١٢٥

  .وأدلت ببيان أيضاً األمينة التنفيذية لالتفاقية، السيدة فيغرييس. املستوى

  املداوالت خالل اجلزء الرفيع املستوى  -دال  
جلسات (مسية  رعقدت الرئيسة عدداً من اجللسات العامة التقييمية واجللسات غري ال           -١٢٦
أثناء اجلزء الرفيع املستوى، إضافة إىل اجللسات العامة العشر الـيت عقـدها مـؤمتر               ) إندابا

وحظيت الرئيسة أيضاً بدعم بعض زمالئها الوزراء الذين        . األطراف يف دورته السابعة عشرة    
قدمي التوجيه السياسي بشأن عدة قضايا رئيسية، وذلك بإجراء مشاورات غري           ساعدوها يف ت  

__________ 

: نسخ البيانات متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية يف العنوان التايل )٥١(
<http://unfccc.int/meetings/cop_17/statements/items/5777.php>.  
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 وكانـت   . الكفيلة بإحراز مزيد مـن التقـدم       رمسية القتراح اخليارات واستكشاف احللول    
املشاورات غري الرمسية مفتوحة جلميع األطراف واشترك يف إدارهتا وزراء، يف حماولة للتوصل             

  .ملسائل الرئيسية املذكورة آنفاًإىل نتائج متفق عليها بشأن ا
 من الرئيسة، اعتمد مؤمتر األطراف      مقترحبناء على   وويف اجللسة العاشرة املستأنفة،       -١٢٧

، كمـا   "إنشاء فريق عامل خمصص معين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز        "مشروع املقرر املعنون    
والحظت الرئيسة أن . العامةوبصيغته املعدلة يف اجللسة  FCCC/CP/2011/L.10ورد يف الوثيقة 

  .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان. املقرر يعكس جهداً مجاعياً من مجيع األطراف

  بيانات املنظمات املشارِكة بصفة مراقب  -ثالث عشر 
  ) من جدول األعمال١٣البند (

اجتمـاع  /يف اجللسة التاسعة ملؤمتر األطراف واجللسة التاسـعة ملـؤمتر األطـراف             -١٢٨
ديسمرب، أدىل ببيانات ممثلو منظمات حكومية دولية       / كانون األول  ٩املعقودتني يف   األطراف،  

  . قائمة كاملة هلذه املنظماتوُتقدم يف املرفق الثالث.  حكوميةومنظمات غري

  مسائل أخرى  -رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

نوفمرب، افتتحت الرئيـسة    / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثالثة املستأنفة، املعقودة يف         -١٢٩
ومل ينظر مؤمتر األطراف يف أية مسائل أخرى يف إطار هـذا            . هذا البند من جدول األعمال    

  .البند من جدول األعمال
، افتتحت الرئيسة   ديسمرب/كانون األول  ١١ويف اجللسة الثالثة املستأنفة، املعقودة يف         -١٣٠

 باسم اجملموعة   منها بيان ،  اف خبمسة بيانات  ممثلو األطر وأدىل  . هذا البند من جدول األعمال    
  . باسم حتالف الدول اجلزرية الصغريةوآخرالعربية 

  اختتام الدورة  -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٥البند (

 مـؤمتر   ديسمرب، نظـر  / كانون األول  ١١ة، املعقودة يف    يف اجللسة العاشرة املستأنف     -١٣١
بناًء على وويف اجللسة نفسها،   .  املتعلق بدورته السابعة عشرة    )٥٢(األطراف يف مشروع التقرير   

__________ 

)٥٢( FCCC/CP/2011/L.1.   
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 من الرئيسة، أذن مؤمتر األطراف للمقررة أن تستكمل التقرير املتعلق بالدورة، بتوجيه             مقترح
  .من الرئيسة ومبساعدة من األمانة

  اختتام الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٥البند (

 من الرئيسة، اعمد مؤمتر األطـراف       مقترحيف اجللسة العاشرة املستأنفة، وبناء على         -١٣٢
اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهوريـة جنـوب أفريقيـا وملقاطعـة     "، ١٧-م أ/١القرار  

  .)٥٣("كان مدينة ديربان ناتال ولس- كوازولو
  . أعلن رئيس املؤمتر اختتام الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطرافوبعد ذلك  -١٣٣

__________ 

)٥٣( FCCC/CP/20/2011/L.5.  
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  املرفق األول

أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمـم املتحـدة الـيت               
  حضرت الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف 

  أطراف االتفاقية  -ألف  
 االحتاد األورويب
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان

 جنتنياألر
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 أستراليا
 استونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

اإلمارات العربية 
 املتحدة

 أنتيغوا وبربودا
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 -مجهورية (إيران 
 )اإلسالمية
 آيرلندا
 اآيسلند

 إيطاليا
 ديدةبابوا غينيا اجل

 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا

 ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

  وتوباغوترينيداد

 تشاد
 توغو
 توفالو
 تونس
 تونغا

  ليشيت-تيمور 
 جامايكا

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر

 جزر سليمان
 جزر كوك

 جزر مارشال
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ة ترتانيا املتحدةمجهوري
 مجهورية كوريا

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
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 دومينيكا
 الرأس األخضر

 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 نسييبيرسان تومي وب
 سان مارينو

سانت فنسنت وجـزر    
 غرينادين

 سانت كيتس ونيفس
 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
  الصني

 طاجيكستان
 العراق
 ُعمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا

 اتيماالغو
 غيانا
 غينيا

  بيساو-غينيا 
 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني

 ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
  كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 سكرييبا
 كينيا

 التفيـا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا
 ليبرييا
 ليتوانيا

 ليختنشتاين
 ليسوتو
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي
 ملديف

 اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 وآيرلندا الشمالية
 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو

  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
  ناميبيا

  اورون
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  اوزيلندني

  نيوي
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن
 اليونان
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  الدول املراِقبة  -باء  
  الكرسي الرسويل
  جنوب السودان

 يف دورات وأعمـال  الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب    -جيم  
  ا بعثات مراقبة دائمة يف املقراجلمعية العامة واليت هل

  فلسطني

  هيئات األمم املتحدة وبراجمها   -دال  
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

  ألفريقيااللجنة االقتصادية 
  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  جتماعية آلسيا واحمليط اهلادئاللجنة االقتصادية واال
متالزمـة نقـص املناعـة     /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري        

  )اإليدز(املكتسب 
  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

  األمم املتحدة
  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

  دة للحد من الكوارثاالستراتيجية الدولية لألمم املتح
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  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  املتحدة للسكانصندوق األمم 

  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
  جامعة األمم املتحدة
  متطوعو األمم املتحدة
  برنامج األغذية العاملي

  أمانات االتفاقيات   -هاء  
  البيولوجياتفاقية التنوع 

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
  ن وبروتوكول مونتريال املرفق هبااتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزو

  الوكاالت املتخصصة واملؤسسات يف منظومة األمم املتحدة   –واو  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  مرفق البيئة العاملية
  م احمليطاتاللجنة احلكومية الدولية لعلو

   الدويللطريان املدينامنظمة 
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

  منظمة العمل الدولية
  املنظمة البحرية الدولية
  صندوق النقد الدويل

  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 
  االحتاد الدويل لالتصاالت

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
  ألمم املتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة ا

  منظمة الصحة العاملية
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  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  منظمة السياحة العاملية

  املنظمات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة   -زاي  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدويل
  ظمة التجارة العامليةمن
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  الثايناملرفق 

قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املـستوى يف                
 مـن   ١٩ من جدول أعمال مؤمتر األطراف والبنـد         ١٢إطار البند   

جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف           
  بروتوكول كيوتو

A. Negotiating and other groups 

Argentina (on behalf of the Group of 77 
and China) 

H.E. Mr. Alberto Pedro D’Alotto 
Ambassador, Vice-Minister of Foreign 
Affairs 

 

Australia (on behalf of the Umbrella 
Group) 

H.E. Mr. Greg Combet 
Minister of Climate Change and Energy 
Efficiency 
 

European Union 

H.E. Ms. Connie Hedegaard 
Commissioner for Climate Action, 
European Commission 
 
H.E. Mr. Marcin Korolec 
Minister of Environment, Poland 
 

Gambia (on behalf of least developed 
countries) 

H.E. Mr. Jato Sillah 
Minister of Forestry and the Environment 

 

Grenada (on behalf of the Alliance of Small 
Island States) 

H.E. Mr. Karl Hood 
Minister of Foreign Affairs, Environment, 
Foreign Trade and Export Development 
 

Nauru (on behalf of the Pacific Small Island 
Developing States) 

H.E. Mr. Sprent Dabwido 
President 
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B. Parties1 

Afghanistan 
Mr. Ghulam Mohd Malikyar 
Deputy Director General, Technical 
National Environmental Protection Agency 
of the Islamic Republic of Afghanistan 
 
Algeria 
H.E. Mr. Cherif Rahmani 
Minister of Spatial Planning and 
Environment 
 
Angola 
H.E. Ms. Maria Fatima Jardim 
Minister of Environment 
 
Australia 
H.E. Mr. Greg Combet 
Minister of Climate Change and Energy 
Efficiency 
 
Austria 
H.E. Mr. Nikolaus Berlakovich 
Minister of Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management 
 
Bahrain 
Mr. Adel Khalifa Al-Zayani 
General Directorate, Public Commission for 
the Protection of Marine Resources, 
Environment and Wildlife 
 
Bangladesh 
H.E. Mr. Mohammed Hasan Mahmud 
Minister of Environment and Forests 
 
Barbados 
H.E. Mr. Denis Lowe 
Minister of Environment and Drainage 
 
Belarus 
Mr. Oleg Mahailovich Maksiuta 
Director, Department of Hydrometeorology, 
Ministry of Natural Resources and 
Environmental Protection 
 

Belgium 
H.E. Ms. Evelyne Huytebroeck 
Minister for Environment 
 
Belize 
H.E. Mr. Gaspar Vega 
Deputy Prime Minister and Minister of Natural 
Resources and the Environment 
 
Benin 
H.E. Mr. Blaise Ahanhanzo-Glele 
Minister of Environment, Housing and Urban 
Development 
 
Bhutan 
H.E. Mr. Pema Gyamtsho 
Minister, National Environment Commission 
and Ministry of Agriculture and Forests 
 
Bolivia (Plurinational State of) 
H.E. Mr. Alvaro Garcia Linera 
Vice-President 
 
Bosnia and Herzegovina 
 
Botswana 
H.E. Mr. Onkokame Kitso Mokaila 
Minister of Environment, Wildlife and Tourism 
 
Brazil 
H.E. Ms. Izabella Monica Teixeira 
Minister of Environment 
 
Burkina Faso 
H.E. Mr. Jean Koulidiati 
Minister of Environment and Sustainable 
Development 
 
Burundi 
H.E. Mr. Jean Marie Nibirantije 
Minister of Water, Environment, Land and 
Urban Planning 
 
Canada 
H.E. Mr. Peter Kent 
Minister of Environment 

 ــــــــ
1 At the joint high-level segment of the Conference of the Parties (COP) and the Conference of the 

Parties serving as the meeting of the Parties (CMP), Bosnia and Herzegovina, Croatia and Lebanon 
distributed their  statement in the plenary and requested that this be recorded in the Conference report. 
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Central African Republic 
H.E. Mr. Faustin Touadera 
Prime Minister 
 
Chad 
H.E. Mr. Mahamat Bechir Okormi 
Minister of Environment and Fisheries 
 
Chile 
H.E. Mr. Jose Balmaceda 
Ambassador and Director General for 
Environmental Affairs, Ministry of Foreign 
Affairs 
 
China2 
H.E. Mr. Xie Zhenhua 
Vice-Chairman of the National 
Development and Reform Commission 
 
Colombia 
H.E. Mr. Frank J. Pearl 
Minister of Environment and Sustainable 
Development 
 
Comoros 
H.E. Mr. Fouad Mohadji 
Vice-President 
 
Congo 
H.E. Mr. Henri Djombo 
Minister of Sustainable Development, 
Forestry and Environment 
 
Costa Rica 
H.E. Mr. René Castro 
Minister of Environment, Energy and 
Telecommunicaiton 
 

Côte d’Ivoire  
Mr. Yao Guillaume Loukou 
Director of Cabinet, Ministry of 
Environment and Sustainable Development 

 

Croatia 
 
Cuba 
Mr. Fernando Mario González Bermúdez 
First Deputy Minister of Science, 
Technology and Environment 

Cyprus 
H.E. Mr. Sofoklis Aletraris 
Minister of Agriculture, Natural Resources and 
Environment 
 
Czech Republic 
H.E. Ms. Blanka Fajkusova  
Ambassador of the Czech Republic to the 
Republic of South Africa  
 
Democratic Republic of the Congo 
H.E. Mr. Jose Endundo  
Minister of Environment, Nature Conservation 
and Tourism 
 
Denmark 
H.E. Mr. Martin Lidegaard 
Minister of Climate, Energy and Building 
 
Dominica 
H.E. Mr. Kenneth Darroux 
Minister for the Environment, Natural 
Resources, Physical Planning and Fisheries 
 
Ecuador 
H.E. Mr. Ricardo Patiňo 
Minister of Foreign Affairs, Trade and 
Integration 
 
Egypt 
H.E. Mr. George Maged 
State Minister, Ministry of Environmental 
Affairs 
 
El Salvador 
H.E. Mr. Herman Rosa Chavez 
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Eritrea 
H.E. Mr. Tesfai Ghebreselassie Sebhatu 
Minister of Land, Water and Environment 
 
Estonia 
H.E. Ms. Keit Pentus 
Minister of the Environment 
 
Ethiopia 
H.E. Mr. Meles Zenawi 
Prime Minister 

 ــــــــ

2 At the joint high-level segment of the COP and the CMP, a further statement was made by China, 
recalling the status of China in the United Nations system, in response to statements made by some 
Parties regarding the participation of Taiwan Province of China in the Conference. 
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Fiji 
H.E. Mr. Samuela Alivereti Saumatua 
Minister for Environment 
 
Finland 
H.E. Mr. Ville Niinistö 
Minister of Environment 
 
France 
H.E. Ms. Nathalie Kosciusko-Morizet 
Minister of Ecology, Sustainable 
Development and Transport 
 
Gabon 
H.E. Mr. Ali Bongo Ondimba 
President 
 
Georgia 
Mr. George Zedginidze 
Deputy Minister of Environment Protection 
 
Germany 
H.E. Mr. Norbert Roettgen 
Minister of the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety 
 
Ghana 
H.E. Ms. Sherry Ayittey 
Minister of Environment, Science and 
Technology 
 
Greece 
H.E. Mr. George Papakonstantinou 
Minister of Environment, Energy and 
Climate Change 
 
Guinea 
H.E. Mr. Touré Saramady 
Minister of Environment, Water and Forests 
 
Guatemala 
Mr. Luis Alberto Ferraté Felice 
Special Envoy of the President and Adviser 
of the Ministerial Office of the Ministry of 
the Environment 
 
 

Honduras 
H.E. Mr. Rigoberto Cuéllar Cruz 
Minister of Natural Resources and Environment 
Secretariat 
 
Iceland 
Mr. Hugi Olafsson 
Director, Office of Policy and International 
Affairs, Ministry of Environment 
 
India 
H.E. Ms. Jayanthi Natarajan 
Minister of Environment and Forests 
 
Indonesia 
H.E. Mr. Rachmat Witoelar 
President’s Special Envoy for Climate Change 
 
Iran (Islamic Republic of) 
H.E. Mr. Mohammad Javad Mohammadi Zadeh 
Vice-President and Head of the Department of 
Environment 
 
Iraq 
Mr. Kamal Hussein Lateef 
Deputy Minister of Environment of Iraq  
 
Ireland 
H.E. Mr. Phil Hogan 
Minister of Environment, Community and Local 
Government 
 
Israel 
H.E. Mr. Dov Segev-Steinberg 
Ambassador of Israel to the Republic of South 
Africa 
 
Italy 
H.E. Mr. Corrado Clini 
Minister of Environment, Land and Sea 
 
Jamaica 
Mr. Keith Porter 
Principal Director, Forestry Department, 
Ministry of Housing, Environment, Water and 
Local Government 
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Japan 
H.E. Mr. Goshi Hosono 
Minister of Environment 
 
Kazakhstan 
Mr. Mazhit A. Turmagambetov 
Vice-Minister of Environmental Protection 
 
Kenya 
H.E. Mr. John Michuki 
Minister of Environment and Mineral 
Resources 
 
Kiribati 
H.E. Mr. Amberoti Nikora 
Minister of Environment, Lands and 
Agricultural Development 
 
Kuwait 
H.E. Mr. Hassan Al-Oqab 
Ambassador of Kuwait to the Republic of 
South Africa 
 
Lao People’s Democratic Republic 
Mr. Akhom Tounalom 
Vice-Minister of Natural Resources and 
Environment 
 
Lebanon 
 
Lesotho 
H.E. Mr. Monyane Moleleki 
Minister of Natural Resources 
 
Liberia 
H.E. Mr. Toga Gayewea McIntosh 
Minister of Foreign Affairs  
 
Libya 
Mr. Muftah M. Elarbash 
Senior Climate Change Expert 
 
Liechtenstein 
H.E. Ms. Renate Muessner 
Minister of Environment 
 

Luxembourg 
H.E. Mr. Marco Schank 
Minister for Sustainable Development and 
Infrastructure 
 
Malawi 
Mr. Anthony Livuza 
Permanent Secretary, Ministry of Natural 
Resources, Energy and Environment 
 
Malaysia 
H.E. Mr. Douglas Uggah Embas 
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Maldives 
H.E. Mr. Mohamed Aslam 
Minister of Housing and Environment 
 
Mali 
H.E. Mr. Tiémoko Sangare 
Minister of Environment and Sanitation 
 
Malta 
H.E. Mr. George Pullicino 
Minister of Resources and Rural Affairs 
 
Marshall Islands 
H.E. Mr. Ruben Zackhras 
Minister in Assistance to the President 
 
Mauritania 
H.E. Mr. Amedi Camara 
Minster of Environment and Sustainable 
Development 
 
Mauritius 
Mr. Jadoo Oomaduth 
Acting Permanent Secretary, Ministry of 
Environment and Sustainable Development 
 
Mexico 
H.E. Mr. Juan Elvira Quesada 
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Micronesia (Federated States of) 
Mr. Andrew Yatilman 
Director, Office of Environment and Emergency 
Management 
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Monaco 
H.S.H. Prince Albert II 
Head of State 
 
Mongolia 
H.E. Mr. Luimed Gansukh 
Minister of Nature, Environment and 
Tourism 
 
Montenegro 
Mr. Dragica Sekulić 
Deputy Minister of Economy 
 
Morocco 
H.E. Ms. Latifa Akherbach 
Minister of Foreign Affairs and 
Cooperation 
 
Mozambique 
H.E. Mr. Salvador Namburete 
Minister of Energy 
 
Namibia 
H.E. Ms. Netumbo Nandi-Ndaitwah 
Minister of Environment and Tourism 
 
Nepal 
H.E. Mr. Hemraj Tater 
Minister of Environment 
 
Netherlands 
H.E. Mr. Joop Atsma 
State Secretary of Infrastructure and 
Environment 
 
New Zealand 
H.E. Mr. Tim Groser 
Minister responsible for International 
Climate Change Negotiations 
 
Nicaragua 
H.E. Mr. Paul Herbert Oquist Kelly 
Minister, Private Secretary for National 
Policies 
 
Niger 
H.E. Mr. Issaka Issoufou 
Minister of Hydrology and the Environment 
 
Nigeria 
H.E. Ms. Hadiza Ibrahim Mailafia 
Minister of Environment 
 

Niue 
H.E. Mr. Toke Talagi 
Premier 
 
Norway 
H.E. Mr. Jens Stoltenberg 
Prime Minister 
 
Pakistan 
Mr. Muhammad Javed Malik 
Secretary, National Disaster Management 
Division 
 
Palau 
Mr. Sebastian Marino  
National Environment Planner, Office of 
Environmental Response and Coordination 
 
Panama 
H.E. Mr. Rodrigo Chiari 
Ambassador of Panama to the Republic of 
South Africa 
 
Papua New Guinea 
Mr. Ronald Asik 
Vice-Minister of Forestry and Climate Change 
 
Paraguay 
H.E. Mr. Oscar Rivas 
Minister of Environment 
 
Peru 
Mr. Hugo Cabieses Cubas 
Vice-Minister of Environment 
 
Philippines 
H.E. Ms. Mary Ann Lucille Sering 
Commissioner and Vice-Chair Person, 
Climate Change Commission 
 
Portugal 
H.E. Ms. Assunção Cristas 
Minister of Agriculture, Sea, Environment and 
Spatial Planning 
 
Qatar 
H.E. Mr. Abdullah Bin Ebood Al-Meadadi 
Minister of Environment 
 
Republic of Korea 
H.E. Ms. Young Sook Yoo 
Minister of Environment 
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Republic of Moldova 
H.E. Mr. Gheorghe Salaru 
Minister of Environment 
 
Romania 
H.E. Mr. Lázlo Borbély 
Minister of Environment and Forests 
 
Russian Federation 
Mr. Alexander Bedritsky 
Adviser to the President, Special Envoy for 
Climate Change 
 
Rwanda 
H.E. Mr. Stanislas Kamanzi 
Minister of Natural Resources 
 
Samoa 
H.E. Mr. Tuilaepa L. S. Malielegaoi 
Prime Minister 
 
Saint Kitts and Nevis 
Mr. Randolph Edmead 
Director of Physical Planning and 
Environment Ministry of Sustainable 
Development 
 
Saudi Arabia 
H.E. Mr. Ali Ibrahim Al Naimi 
Minister of Petroleum  
 
Senegal  
H.E. Mr. Souleymane Ndéné Ndiaye 
Prime Minister 
 
Serbia 
Mr. Bojan Djuric 
State Secretary, Ministry of Environment, 
Mining and Spatial Planning 
 
Seychelles 
H.E. Mr. Bernard Shamlaye 
Minister of Social, Sustainable 
Development and Culture 
 
Sierra Leone 
Mr. Osmond S. E. Hanciles 
Deputy Minister of Transport and Aviation 
 
Singapore 
H.E. Mr. Chee Hean Teo 
Deputy Prime Minister, Coordinating 
Minister for National Security and Minister 
for Home Affairs 

Slovakia 
H.E. Mr. József Nagy 
Minister of Environment 
 
Slovenia 
H.E. Mr. Roko Zarnic 
Minister of Environment and Spatial Planning 
 
Solomon Islands 
H.E. Mr. John Moffat Fugui 
Minister of Environment, Cimate Change, 
Disaster Management and Meteorology 
 
Somalia 
Mr. Khalid Omar Ali 
Adviser to the Ministry of Fisheries, Marine 
Resources and Environment of the Transitional 
Federal Government 
 
South Africa 
H.E. Ms. Bomo Edna Molewa 
Minister of Water and Environemtal Affairs 
 
Spain 
Ms. Teresa Ribera 
Secretary of State for Climate Change, Ministry 
of Environment and Rural and Marine Affairs 
 
Sri Lanka  
H.E. Mr. Anura PriyadarshanaYapa 
Minister of Environment 
 
Sudan 
H.E. Mr. Ali Youssef 
Ambassador of Sudan to the Republic of South 
Africa 
 
Suriname 
H.E. Mr. Ginmardo Kromosoeto 
Minister of Labour, Technological Development 
and Environment 
 
Swaziland 
H.E. Ms. Winnie Magagula 
Minister of Tourism and Environmental Affairs 
 
Sweden 
H.E. Ms. Lena Ek 
Minister of Environment 
 
Switzerland 
H.E. Ms. Doris Leuthard 
Minister of Environment, Transport, Energy and 
Communication 



FCCC/CP/2011/9 

47 GE.12-60491 

Syrian Arab Republic 
H.E. Mr. Bassam Darwish 
Ambassador of Syria to the Republic of 
South Africa 
 
Thailand 
Mr. Pithaya Pookaman 
Vice-Minister of Natural Resources and 
Environment 
 
Timor-Leste 
H.E. Mr. João Gonçalves 
Minister of Economy and Development of 
Timor-Leste 
 
Togo 
H.E. Mr. Ayikoe Kossivi  
Minister of Environment and Forest 
Resources 
 
Tonga 
Mr. Mahe’Uli’uli Tupouniua 
Secretary for Foreign Affairs 
 
Trinidad and Tobago 
Ms. Joy Creese 
Permanent Secretary, Minister of Housing 
and the Environment 
 
Turkey 
H.E. Mr. Cevdet Yilmaz 
Minister of Development 
 
Turkmenistan 
H.E. Mr. Babageldi Annabayramov 
Minister of Nature Protection 
 
Tuvalu 
H.E. Mr. Apisai Ielemia 
Minister of Foreign Affairs, Trade, 
Tourism, Environment and Labour 
 
Uganda 
H.E. Ms. Maria Mutagamba 
Minister of Environment and Water 

Ukraine 
H.E. Mr. Mykola Zlochevskiy 
Minister of Ecology and Natural Resources 
 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 
H.E. Mr. Chris Huhne 
Secretary of State for Energy and Climate 
Change 
 
United Republic of Tanzania 
H.E. Ms. Terezya Luoga 
Minister of Environment 
 
United States of America 
H.E. Mr. Todd Stern 
Special Envoy for Climate Change of the United  
 States Department of State 
 
Uruguay 
H.E. Ms. Graciela Muslera 
Minister of Environment 
 
Venezuela (Bolivarian Republic of) 
Ms. Claudia Salerno Caldera 
Presidential Special Envoy for Climate Change 
 
Viet Nam 
Mr. Tran Hong Ha  
Vice-Minister of Natural Resources and 
Environment 
 
Zambia 
H.E. Ms. Nkandu Luo 
Minister of Local Government, Housing, Early 
Education and Environmental Protection 
 
Zimbabwe 
Ms. Florence Nhekairo 
Permanent Secretary, Ministry of Environment 
and Natural Resources Management 
 

C. Observer States and Entities 

Republic of South Sudan  

H.E. Mr. Alfred Lado Gore 
Minister of Environment 
 

Palestine 

H.E. Mr. Yousef Abu Safieh 
Minister, Chairman of Environment Quality 
Authority 
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  املرفق الثالث

قائمة بأمساء املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت             
 من جـدول    ١٢ إطار البند    أدلت ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف      

 من جدول أعمال مؤمتر األطـراف       ١٩أعمال مؤمتر األطراف والبند     
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  املنظمات احلكومية الدولية  -ألف  
  جمموعة مصرف التنمية األفريقي

  مصرف التنمية لغرب أفريقيا 
  مركز تغري املناخ التابع للجماعة الكاريبية
  جلنة بلدان أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية
  املرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي

  املعهد الدويل للتربيد
  االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

  املنظمة الدولية للهجرة
  منظمة دول شرق الكارييب

  املركز اإلقليمي للبيئة يف وسط وشرق أوروبا 
  بمركز اجلنو

   بيانات املنظمات غري احلكومية  -باء  

  متحدثة باسم  املنظمة

اجمللس العاملي لألعمال التجارية من أجـل       
  التنمية املستدامة

  املنظمات غري احلكومية لألعمال والصناعة

  املنظمات غري احلكومية البيئية  الشبكة الدولية للعمل املناخي

  احلكومية البيئيةاملنظمات غري   مجعية أصدقاء األرض الدولية
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  متحدثة باسم  املنظمة

  املنظمات غري احلكومية الدينية  اجمللس الوطين للكنائس

  املنظمات غري احلكومية للمزارعني  الزراعية يف اجلنوب األفريقياحتاد النقابات 

  منظمات الشعوب األصلية  املعونة املسيحية

ـ        -ة  اجمللس الدويل للمبادرات البيئيـة احمللي
  ستدامةاحلكومات احمللية من أجل اال

  اتالبلديواحلكومات احمللية سلطات 

  املنظمات غري احلكومية البحثية واملستقلة  جامعة كيب تاون

  املنظمات غري احلكومية النقابية  االحتاد الدويل لنقابات العمال

  املنظمات غري احلكومية النسائية واجلنسانية  النساء املناصرات للعدالة يف جمال املناخ

  ملنظمات غري احلكومية الشبابيةا  كلية األطلسي
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  املرفق الرابع

  ٢٠١٦-٢٠١٢اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة     
  مايو/ أيار٢٥ إىل ١٤من : ٢٠١٢فترة االجتماعات األوىل يف عام  •
 كـانون   ٧نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٢٦من  : ٢٠١٢فترة الدورة الثانية يف عام       •

  ديسمرب/األول
  يونيه/ حزيران١٤ إىل ٣من : ٢٠١٣ الدورة األوىل يف عام فترة •
  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢ إىل ١١من : ٢٠١٣فترة الدورة الثانية يف عام  •
  يونيه/ حزيران١٥ إىل ٤من : ٢٠١٤فترة الدورة األوىل يف عام  •
  ديسمرب/ كانون األول١٤ إىل ٣من : ٢٠١٤فترة الدورة الثانية يف عام  •
  يونيه/ حزيران١٤ إىل ٣من : ٢٠١٥ىل يف عام فترة الدورة األو •
  ديسمرب/ كانون األول١٣ إىل ٢من : ٢٠١٥فترة الدورة الثانية يف عام  •
  مايو/ أيار٢٩ إىل ١٨  من:٢٠١٦فترة الدورة األوىل يف عام  •
 كـانون   ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠من  : ٢٠١٦فترة الدورة الثانية يف عام       •

  ديسمرب/األول
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  امساملرفق اخل

  الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة    
FCCC/CP/2011/1     مذكرة مقدمـة. جدول األعمال املؤقت وشروحه

  من األمينة التنفيذية
FCCC/CP/2011/2   املنظمات املقدمة لطلـب احلـصول: قبول املراقبني

  مذكرة من األمانة. على صفة مراقب
FCCC/CP/2011/3   من االحتاد األورويب وقربص لتعـديلمقترح مقدم 

 مذكرة مقّدمة من األمانة. املرفق األول من االتفاقية
FCCC/CP/2011/4 

Rev.1و 
مقترح منقح مقدم من بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك 

مذكرة مقّدمة.  من االتفاقية  ١٨ و ٧لتعديل املادتني   
  من األمانة

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

FCCC/CP/2011/6 

Add.1و 
تقرير اللجنة االنتقالية لتصميم الصندوق األخـضر 

مذكرة مقدمة من رؤساء اللجنة االنتقاليـة. للمناخ
  املتشاركني 

FCCC/CP/2011/7      إىل مؤمتر األطراف   تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم :
  مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2011/7/Corr.1         تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف.
  تصويب. مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2011/7/Add.1         تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف.
  إضافة. مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2011/7/Add.2         تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف.
  إضافة. مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2011/8  تقرير عن طرائق اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا
  وإجراءاهتا

FCCC/CP/2011/10– 

FCCC/KP/CMP/2011/11 

  تقرير املكتب. التقرير املتعلق بوثائق التفويض 
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FCCC/CP/2011/INF.1   Submissions on information from developed 

country Parties on the resources provided to 

fulfill the commitment referred to in decision 

1/CP.16, paragraph 95. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/INF.2 

Add.1و 
 Proposals by India for inclusion of additional 

agenda items in the provisional agenda of the 

seventeenth session of the Conference of the 

Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/INF.3 (Parts 1, 

2 and 3) 

 List of participants  

FCCC/CP/2011/MISC.1   Views and recommendations on elements to be 

taken into account in developing guidance to the 

Global Environment Facility. Submissions from 
Parties 

FCCC/CP/2011/L.1  مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الـسابعة
  املداوالت: عشرة اجلزء األول

FCCC/CP/2011/L.2  اقتراح قدمه الرئيس. فق األول لالتفاقيةتعديل املر  
FCCC/CP/2011/L.3        الطرائـق-اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا 

  مقترح مقّدم من الرئيس. واإلجراءات
FCCC/CP/2011/L.4      اقتراح مقدم. مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة

  من الرئيسة
FCCC/CP/2011/L.5  

FCCC/KP/CMP/2011/L.8 

اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهوريـة جنـوب 
 ناتال ولسكان مدينـة-أفريقيا وملقاطعة كوازولو    

  مشروع قرار مقّدم من دولة قطر. ديربان
FCCC/CP/2011/L.6  تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطاريـة بـشأن

اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية لألطراف املدرجـة
  مقترح مقدم من الرئيس. ل لالتفاقيةيف املرفق األو

FCCC/CP/2011/L.7  املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنـامج
 مقترح مقدَّم من الرئيس . العمل املتعلق هبذا التأثري

FCCC/CP/2011/L.8 

Add.1و 
  اقتراح مقدم من الرئيس. خطط التكيف الوطنية 

FCCC/CP/2011/L.9   تقرير اللجنة االنتقالية   - للمناخ   الصندوق األخضر .
  مقترح مقّدم من الرئيسة

FCCC/CP/2011/L.10  إنشاء فريق عامل خمصص معين مبنهاج ديربان للعمل
  مقترح مقّدم من الرئيسة. املعّزز
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FCCC/CP/2010/3  بروتوكول مقترح لالتفاقية مقـدم مـن غرينـادا
.طرافالعتماده يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األ      

  مذكرة مقّدمة من األمانة
FCCC/CP/2009/3  مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة اليابـان

.العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف      
  مذكرة مقّدمة من األمانة

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

  مقّدمة من األمانة
FCCC/CP/2009/5  مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة أستراليا

.العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف      
  مذكرة مقّدمة من األمانة

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

  مذكرة مقّدمة من األمانة. ملؤمتر األطراف
FCCC/CP/2009/7  مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعدته حكومة

الواليات املتحدة األمريكية العتمـاده يف الـدورة
مذكرة مقّدمة مـن. اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف   

  األمانة
FCCC/CP/1996/2  Organizational matters: Adoption of the rules of 

procedure. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/2  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة
عن دورهتا الرابعة والثالثني، املعقـودة يف بـون يف

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦ إىل ٦ الفترة من
FCCC/SBSTA/2011/5      ية والتكنولوجيـةتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلم

عن دورهتا اخلامسة والثالثني، املعقودة يف ديربان يف
 كـانون٣نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨الفترة من   

  ٢٠١١ديسمرب /األول
FCCC/SBSTA/2011/L.17  مشروع تقرير اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة

  والتكنولوجية عن دورهتا اخلامسة والثالثني 
FCCC/SBSTA/2011/L.22    مشروع اسـتنتاجات. تطوير التكنولوجيات ونقلها

  مقترح من الرئيس
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FCCC/SBSTA/2011/L.25/Add.1  إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقـة خبفـض
االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات،
ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة

.لغابات يف البلدان الناميـة    وتعزيز خمزونات كربون ا   
  إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2011/26/Add.1  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغـري املنـاخ
مـشروع. والقابلية للتأثر بـه والتكيـف معـه       

  إضافة. استنتاجات مقترح من رئيس اهليئة الفرعية
FCCC/SBSTA/2011/27/Add.1  مـشروع اسـتنتاجات. وث واملراقبة املنهجية  البح

  إضافة. مقترح من رئيس اهليئة الفرعية
FCCC/SBI/2011/17  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عـن دورهتـا اخلامـسة

 تشرين٢٨والثالثني املعقودة يف ديربان يف الفترة من        
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/SBI/2011/7 

Add.1و 
تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عـن دورهتـا الرابعـة 

١٧ إىل   ٦والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من        
  ٢٠١١يونيه /حزيران

FCCC/SBI/2011/L.24  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا اخلامسة
  )ناميبيا(السيد بيتروس موتياويل : املقرر. والثالثني

FCCC/SBI/2011/L.27/Add.1 

Add.2و 
مـشروع. املسائل اإلدارية واملاليـة واملؤسـساتية      

  إضافة. استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBI/2011/L.31/Add.1  عمل فريق اخلرباء االستشاري املعـين بالبالغـات

الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق
رحة مـنمشروع استنتاجات مقت  . األول لالتفاقية 

 إضافة. الرئيس

FCCC/SBI/2011/L.34    مشروع اسـتنتاجات. تطوير التكنولوجيات ونقلها
  مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2011/L.35/Add.1  ُنُهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات
تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصـة

ف تعزيز قدرهتا علـىلآلثار الضارة لتغري املناخ هبد    
.مشروع استنتاجات مقترح من الـرئيس     . التكيف
  إضافة

FCCC/SBI/2011/L.37     مشروع استنتاجات. بناء القدرات مبوجب االتفاقية
  مقترح من الرئيس
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FCCC/SBI/2011/L.40/Add.1     ًدعم تنفيذ عناصر برنامج: صندوق أقل البلدان منوا
ري بـرامج العمـلالعمل اخلاص بأقل البلدان منواً غ     

مشروع استنتاجات مقترح مـن. الوطنية للتكيف 
  إضافة. الرئيس

FCCC/SBI/2011/L.41/Add.1 

 

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف 
واإلرشادات اإلضافية املوجهـة إىل مرفـق البيئـة

  إضافة. العاملية
FCCC/SB/2011/2      ية املعنية بالتكنولوجياتقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذ

  ٢٠١١وأدائها ملهامها يف عام 
FCCC/AWGLCA/2011/L.4  نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل

التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية املقدمة إىل
مؤمتر األطراف كي يعتمدها يف دورتـه الـسابعة

  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. عشرة
FCCC/AWGLCA/2011/9  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين

الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن اجلـزأين األول
والثاين من دورته الرابعة عشرة، املعقودة يف بانكوك

، ويف٢٠١١أبريـل   / نيسان ٨ إىل   ٥يف الفترة من    
 ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٧بون يف الفترة من 

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39   العمل املضطلع به يف إطار األفرقة غري الرمسية إلعداد
نتيجة شاملة ومتوازنة من أجل تقدميها إىل مـؤمتر
.األطراف لكي يعتمدها يف دورته السابعة عـشرة       

  مذكرة مقدمة من الرئيس
FCCC/AWGLCA/2011/CRP.38  Update of the amalgamation of draft texts in 

preparation of a comprehensive and balanced 
outcome to be presented to the Conference of the 
Parties for adoption at its seventeenth session. 
Note by the Chair  

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.37  Amalgamation of draft texts in preparation of a 
comprehensive and balanced outcome to be 
presented to the Conference of the Parties for 
adoption at its seventeenth session. Note by the 
Chair 

FCCC/AWGLCA/2010/18  Report of the Ad Hoc Working Group on Long-
term Cooperative Action under the Convention 
on its thirteenth session, held in Cancun from 29 
November to 10 December 2010 

        


