
 

(A)   GE.12-62589    081012    101012 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

   عشرة ملؤمتر األطراف؛الثامنةانتخاب رئيس الدورة   )أ(  
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(  
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(  
   املكتب غري الرئيس؛انتخاب أعضاء  )د(  
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(  
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )و(  
  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة؛  )ز(  
  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  
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  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣
   للمشورة العلمية والتكنولوجية؛تقرير اهليئة الفرعية  )أ(  
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية  -٤
  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز  -٥
  . من االتفاقية١٧مبوجب املادة النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف   -٦
  :١٥النظر يف مقترحات األطراف بإدخال تعديالت على االتفاقية يف إطار املادة   -٧

   من االتفاقية؛٤من املادة ) و(٢مقترح االحتاد الروسي بتعديل الفقرة   )أ(  
  . من االتفاقية١٨ و٧مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك بتعديل املادتني   )ب(  

  .تقرير جلنة التكيف  -٨
  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٩

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا؛  )أ(  
 املـضيفة  اجلهـة اختيـار  : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   )ب(  

  .وتأسيس اجمللس االستشاري
  .)١(ن االتفاقيةم ٤من املادة ) ب(و) أ(٢الفرعيتنيرتني االستعراض الثاين ملدى كفاية الفق  -١٠
  :املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل؛  )أ(  
  تقرير اللجنة الدائمة؛  )ب(  
تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطـراف واإلرشـادات      )ج(  

  للمناخ؛املوجهة إىل الصندوق األخضر 
  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ؛  )د(  
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل             )ه(  

  مرفق البيئة العاملية؛
  .إرشادات إضافية إىل صندوق أقل البلدان منواً  )و(  

__________ 

 من مـشروع النظـام      ١٦ة عشرة النظر يف هذا البند، ووفقاً للمادة         بعأرجأ مؤمتر األطراف يف دورته السا      )١(
 وميكن االطـالع علـى      .نة عشرة ملؤمتر األطراف    يف الدورة الثام   يف هذا البند  ، سينظر   عمول به الداخلي امل 

 . أدناه٦٣-٦١شروح مفصلة يف الفقرات 
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  :البالغات الوطنية  -١٢
  نية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛البالغات الوط  )أ(  
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               )ب(  

  .لالتفاقية
  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٣
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -١٤

ـ        )أ(        شأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة       تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس ب
  ؛)١٠-م أ/١املقرر (

  .ائل املتعلقة بأقل البلدان منواًاملس  )ب(  
  . من االتفاقية٦املادة   -١٥
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -١٦
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧

  ؛٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني عة البيانات املالية املراَج  )أ(  
  .٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  

  .اجلزء الرفيع املستوى  -١٨
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -١٩
  .مسائل أخرى  -٢٠
  :اختتام الدورة  -٢١

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة عشرة؛  )أ(  
  .إغالق الدورة  )ب(  
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  )٢(نبذة عامة: التنظيم املقترح ألعمال الدورات  -ثانياً  

، مبناسـبة  ٢٠١٢نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٦سُيقام حفل ترحييب صباح يوم االثنني    -١
  .يف الدوحة، بقطر افتتاح مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ

ة وستفتتح الدورةَ الثامنة عشرة للمؤمتر رئيسةُ مؤمتر األطراف يف دورتـه الـسابع              -٢
 من جدول األعمال املؤقت، فضالً عـن بعـض          ١وسيتناول مؤمتر األطراف البند     . عشرة

ة عشرة للمؤمتر، ثامنذلك انتخاب رئيس الدورة ال، مبا يف ٢املسائل اإلجرائية املدرجة يف البند 
وليس من املقرر اإلدالء ببيانات باستثناء البيانـات        . وإقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال    

وسُيحيل مؤمتر األطراف بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئـتني          . سُتلقى باسم اجملموعات  اليت  
  .مث ُترفع اجللسة االفتتاحية. الفرعيتني، حسب االقتضاء

ة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف        ثامنوبعد ذلك ُتفتتح الدورة ال      -٣
اجتمـاع  /وسيتناول مؤمتر األطراف  ). فاجتماع األطرا /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   

  ائل اإلجرائيـة املدرجـة يف      من جدول أعماله املؤقت، وكذلك بعض املس       ١األطراف البند   
وليس من املقرر اإلدالء ببيانات     . ، مبا يف ذلك إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال        ٢ البند

اجتماع األطـراف   /ر األطراف وسُيحيل مؤمت . باستثناء البيانات اليت سُتلقى باسم اجملموعات     
  .مث ُترفع اجللسة االفتتاحية.  حسب االقتضاء،بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني

رة ة عـش  ثامنة للهيئات الفرعية بالدورة ال    وتقّرر أن تقترن اجتماعات الدورات التالي       -٤
  :اجتماع األطراف/ة ملؤمتر األطرافثامنملؤمتر األطراف والدورة ال

  ية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛الثالثون للهيئة الفرع وسابعةالدورة ال  )أ(  
  لتنفيذ؛ية ل والثالثون للهيئة الفرعسابعةالدورة ال  )ب(  
للفريق العامـل املخـصص املعـين       اجلزء الثاين من الدورة السابعة عشرة         )ج(  

يـق  فر(روتوكول كيوتـو    ب ب بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوج       
  ؛)االلتزامات اإلضافية

اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل           )د(  
  ؛)فريق العمل التعاوين(التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

__________ 

ة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع         ثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة ال     ثامنملا كانت الدورة ال    )٢(
اهتا، فـإن  عقدان خالل فترة الدورة ذ ستُ )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف  (األطراف يف بروتوكول كيوتو   

ويرد نص هذه النبذة العامة أيضاً يف شروح جدول األعمال املؤقت           . هذه النبذة العامة تتناول الدورتني معاً     
كي يسهل علـى األطـراف   ) FCCC/KP/CMP/2012/1(اجتماع األطراف /ة ملؤمتر األطراف  ثامنللدورة ال 

ة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ        وقد تتاح تفاصيل أخرى يف موقع اتفاقي      . واملراقبني الرجوع إليها  
 .على شبكة اإلنترنت



FCCC/CP/2012/1 

5 GE.12-62589 

ان مبنهاج ديرب اجلزء الثاين من الدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين            )ه(  
  ).منهاج ديربانفريق (للعمل املعّزز 

 هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فـسيكون الوقـت املتـاح            بعكانت س ا  ومل  -٥
فادة وبغيـة حتقيـق االسـت     . لالجتماعات حمدوداً جداً، وخاصة الجتماعات أفرقة االتصال      

جيـوز  دد،  وضمان إغالق املؤمتر يف الوقت احمل     تاح للمفاوضات   القصوى من احليز الزمين امل    
وستستند .  لتسريع العمل  اًتراح تدابري لتوفري الوقت وُنهج    للرؤساء، بالتشاور مع األطراف، اق    

اقتراحاهتم إىل هذه املشاورات وإىل الورقات والبيانات ذات الصلة املقدَّمة أثنـاء اجللـسات          
  .أو استنتاجات سابقة/العامة، وستراعي أي مفاوضات و

بالترتيبات الالزمـة للـدورة      معلومات إضافية تتعلق     تضاء،، حسب االق  ُتقدَّمقد  و  -٦
إىل ع األطراف يف إضـافة  اجتما/ ملؤمتر األطرافثامنةة ملؤمتر األطراف والدورة ال   ة عشر ثامنال

  . بعد التشاور مع املكتبهذه الوثيقة
يف جلسات عامة خالل    اجتماع األطراف   /وسينعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      -٧

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     األول لتناول بنود جدويل أعماهلما اليت لن ُتحال إىل           األسبوع
  .اهليئة الفرعية للتنفيذأو /والتكنولوجية و

، ديـسمرب / كـانون األول   ٤ملستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،      فتتح اجلزء الرفيع ا   وسُي  -٨
دعى الوزراء وغريهم من رؤساء     ُيوس. حيث من املقرر أيضاً اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات       

مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر    بـني  انات وطنية يف اجللـسات املـشتركة   الوفود إىل إلقاء بي 
. ديـسمرب /كـانون األول   ٦ و ٥األربعاء واخلمـيس    اجتماع األطراف يف يومي     /األطراف

بـة  ويف ضوء جتر. ديسمرب/ كانون األول  ٧الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة،      وسيستمر اجلزء   
اجتمـاع  /الدورات السابقة، تقرر عقد جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف          

وسُتعقد جلسات منفصلة   . األطراف لالستماع إىل بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب       
ديـسمرب العتمـاد    / كانون األول  ٧يف  اجتماع األطراف   /طرافملؤمتر األطراف ومؤمتر األ   

  .ات املنبثقة عن دورتيهما احلاليتنياملقررات واالستنتاج
 الوقت املتاح جلميع اهليئات السبع لعقد جلـسات خـالل فتـرة             حملدوديةونظراً    -٩

إطـار  ليتسىن بدء املناقشات يف     اجتماعاهتا  اجملموعات تعديل توقيت    يرجى من   األسبوعني،  
 املفاوضات أمثل   استخدام وقت وسُتدعى األطراف إىل    . اهليئات السبع كلها يف الوقت احملدد     

  .واختتام النظر يف املسائل يف وقت مبكر تيسرياً إلغالق املؤمتر يف الوقت احملدداستخدام 
، )٣(ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والـثالثني             -١٠

بصفة خاصة إتاحـة    ، ويتوخى من ذلك     ٠٠/١٨ُحدِّد موعد انتهاء مجيع اجللسات يف الساعة        
لكن جيوز يف ظروف    ووقت كاٍف لألطراف واجملموعات اإلقليمية للتحضري للجلسات اليومية،         

  .ثالث ساعاتإىل ساعتني استثنائية، حسب كل حالة على حدة، مواصلة اجللسات ملدة 
__________ 

)٣( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 



FCCC/CP/2012/1 

GE.12-62589 6 

 تنظيم فترات   عند،   األمانة بأن تتبع  )٤(أيضاًنفسها    يف الدورة   اهليئة الفرعية  وأوصت  -١١
أو /عقد أكثر من جلستني من اجللسات العامـة و    القائمة على عدم    مارسة  املقبلة امل الدورات  

جمموع عدد اجللسات   يتجاوز قدر اإلمكان    تصال يف وقت واحد، على أال       جلسات أفرقة اال  
 وأوصت اهليئـة    .عقد يف وقت واحد، مبا يف ذلك اجللسات غري الرمسية، ست جلسات           اليت تُ 

الزمين للجلسات، مراعاة القيود الـيت      وضع اجلدول   كذلك بأن تواصل، عند     الفرعية األمانة   
بني مواعيد اجللسات اليت تتناول قضايا      تواجهها الوفود وبأن تتجنب قدر اإلمكان التعارض        

  .متماثلة

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
 ابعةاف يف دورته الس    مؤمتر األطر   رئيسةُ ة عشرة ملؤمتر األطراف   ثامن ال ستفتتح الدورةَ   -١٢

  .ماشاباين، وزيرة العالقات الدولية والتعاون يف جنوب أفريقيا -  ماييت نكوانا السيدة،عشرة

  املسائل التنظيمية  -٢  

  انتخاب رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف  )أ(  
ر األطراف إىل انتخاب    ملؤمت عشرة   بعةستدعو رئيسة الدورة السا   : معلومات أساسية   -١٣

 ملؤمتر األطـراف يف دورتـه       اًرئيسنائب رئيس وزراء قطر،     ،  عبد اهللا بن محد العطية     السيد
وفقاً لقاعدة التناوب بني    حت دول آسيا واحمليط اهلادئ السيد العطية        وقد رش .  عشرة ثامنةال
اجتماع األطراف يف   /ف ملؤمتر األطرا  اًعمل أيضاً رئيس  يوس. موعات اإلقليمية على الرئاسة   اجمل

  .ةثامندورته ال

  اعتماد النظام الداخلي  )ب(  
ة عشرة ملـؤمتر األطـراف،      بعلساقررت األطراف، يف الدورة ا    : معلومات أساسية   -١٤

باستثناء مشروع ، FCCC/CP/1996/2 الوارد يف الوثيقة     مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي    
املشاورات خالل فترة ما بني الدورات وُتقـّدم        واتفقت على أن تواصل الرئيسة       ،٤٢املادة  

  .)٥(تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة يف حال حدوث أي تطورات جديدة

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
)٥( FCCC/CP/2011/9 ١١، الفقرة. 
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وع النظام الداخلي وأن    قد يود مؤمتر األطراف أن يقرر مواصلة تطبيق مشر        : اإلجراء  -١٥
لتوصـل إىل   لء مشاورات سـعياً     اف إىل إجرا   عشرة ملؤمتر األطر   منةاثيدعو رئيس الدورة ال   
  .اعتماد النظام الداخلي

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

  إقرار جدول األعمال  )ج(  
 عشرة ملـؤمتر    ابعة رئيسة الدورة الس   ت األمانة، باالتفاق مع   أعّد: معلومات أساسية   -١٦

ة عشرة ملؤمتر األطراف، آخـذة يف       ثامنعمال املؤقت للدورة ال   دول األ األطراف، مشروع ج  
أثناء الدورة السادسة والثالثني للهيئـة الفرعيـة        ليت أعربت عنها األطراف     االعتبار اآلراء ا  

  .للتنفيذ، وبعد التشاور مع املكتب
  .سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إقرار جدول أعماله: اإلجراء  -١٧

FCCC/CP/2012/1  مذكرة مقدمة من األمينة. مال املؤقت وشروحه  جدول األع
  التنفيذية

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )د(  
 األطراف،   عشرة ملؤمتر  بعة على طلب من رئيسة الدورة السا      بناًء: معلومات أساسية   -١٨

 مشاورات مع منسقي اجملموعـات      للهيئة الفرعية للتنفيذ   والثالثني   سادسةبدأت يف الدورة ال   
 ملـؤمتر  ثامنـة ة ملؤمتر األطراف والدورة ال  عشر لثامنةلتسمية أعضاء مكتب الدورة ا    يمية  اإلقل

. وستجرى مشاورات أخرى أثناء الدورة إذا اقتـضى األمـر         . اجتماع األطراف /األطراف
، والنظر بصورة فّعالة يف ترشيح نساء لـشغل         ٧-م أ /٣٦وُتدعى األطراف إىل مراعاة املقرر      

  .يف أي هيئة ُتنشأ مبوجب االتفاقيةاملناصب االنتخابية 
 عـشرة   ثامنة انتخاب أعضاء مكتب دورته ال     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل   : اإلجراء  -١٩

اجتماع األطراف يف أقرب فرصـة ممكنـة عقـب انتـهاء            /ة ملؤمتر األطراف  ثامنوالدورة ال 
  .املشاورات

  قبول املنظمات بصفة مراقب  )ه(  
 الـيت   FCCC/CP/2012/2 مؤمتر األطراف الوثيقـة      عرض على سُت: معلومات أساسية   -٢٠

 أن يستعرضها املكتـب     تتضمن قائمة املنظمات اليت تلتمس قبوهلا بصفة مراقب، وذلك بعد         
  .)٦(وينظر فيها

__________ 

، ستجري عملية واحدة لقبول املنظمات بصفة مراقب يف دورات مؤمتر األطراف      ١-م أإ /٣٦مبوجب املقرر    )٦(
اخلاصـة بقبـول املنظمـات      تماع األطراف، على أن يتخذ مؤمتر األطراف القرارات         اج/ومؤمتر األطراف 

 .املراِقبة
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  .دعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقبسُي: اإلجراء  -٢١

FCCC/CP/2012/2  ات املقدمة لطلب احلصول على صفةاملنظم: قبول املراقبني
  مذكرة من األمانة. مراقب

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  )و(  
دعى مؤمتر األطراف إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة، مبا يف ذلك            سُي: اإلجراء  -٢٢

  ). أعاله١١-١انظر الفقرات (قترح للجلسات اجلدول الزمين امل

FCCC/CP/2012/1    مـن  مقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBSTA/2012/3    مـن    مقدمة مذكرة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2012/16    مـن  مقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

FCCC/AWGLCA/2012/3          تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين
الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن اجلـزء األول مـن          

 ١٥دورته اخلامسة عشرة، املعقود يف بون يف الفترة من          
  )٧(٢٠١٢مايو / أيار٢٤إىل 

FCCC/ADP/2012/2         تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل
جلزء األول من دورته األوىل املعقودة يف بون        املعّزز عن ا  

  )٨(٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٧يف الفترة من 

  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  )ز(  
 عشرة ملؤمتر األطراف اختاذ قرار بـشأن        ثامنةسيلزم يف الدورة ال   : معلومات أساسية   -٢٣

 تاسـعة عقد باالقتران بالدورة ال   راف، اليت ستُ   عشرة ملؤمتر األط   تاسعةموعد ومكان انعقاد الدورة ال    
     .٢٠١٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢  إىل ١١ من، يف الفترة    اجتماع األطراف /ملؤمتر األطراف 

قد أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، إىل أن رئيس الدورة التاسعة              و
اجتماع األطراف سيكون من جمموعة     /متر األطراف عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤ     

__________ 

 مـن الوثيقـة     ٩لالطالع على جدول أعمال فريق العمل التعاوين يف دورته اخلامسة عشرة، انظر الفقرة               )٧(
FCCC/AWGLCA/2012/3. 

 مـن الوثيقـة     ١٣الفقـرة   لالطالع على جدول أعمال فريق منهاج ديربان يف دورتـه األوىل، انظـر               )٨(
FCCC/ADP/2012/2. 
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 اهليئـة   وأشـارت  .بدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية    دول أوروبا الشرقية، وذلك وفقاً مل     
ـ   عـشر  تاسـعة ما يتعلق باستضافة الدورة ال     املشاورات اجلارية في   أيضاً إىل الفرعية   ؤمتر ة مل

ف، وحثّت األطراف على استكمال     األطرااجتماع  /اف ملؤمتر األطر  تاسعةاألطراف والدورة ال  
  .)٩(النظر يف هذه املسألة ليتسىن اختاذ قرار بشأهنا يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف

 الدورة ذاهتا، دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل التقدم بعروض استضافة الدورات   ويف  -٢٤
ما يتعلق بفترات الدورات    وفي. )١٠(فاجتماع األطرا /القادمة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    

سيكون رئيس الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والـدورة العاشـرة ملـؤمتر            ،   األخرى املقبلة
متاشياً مـع مبـدأ     اجتماع األطراف من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب،         /األطراف

  .التناوب بني اجملموعات اإلقليمية
طراف أن يتخذ، يف دورته الثامنة عشرة، قراراً بـشأن          جيب على مؤمتر األ   : اإلجراء  -٢٥

وقد . اجتماع األطراف /البلد املضيف لدورته التاسعة عشرة والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف        
يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف دعوة األطراف املهتمة إىل تقدمي عروضها الستضافة دورتـه              

  .تماع األطراف، واختاذ أي إجراء يراه مناسباًاج/العشرين والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(  
، ُتقـدَّم   عمول به  مشروع النظام الداخلي امل     من ١٩وفقاً للمادة   : معلومات أساسية   -٢٦

وثائق تفويض ممثلي األطراف، وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين، إىل األمانـة يف             
 ةوُتبلّغ األمانة أيضاً بأي تغيري الحق يف تشكيل.  ساعة بعد افتتاح الدورة٢٤د ال يتجاوز موع
وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية، ويف              . الوفد

حالة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية تصدر هذه الوثائق عن السلطة املختصة يف تلك             
وسيفحص املكتب وثائق التفويض ويقدم تقريره بشأهنا ليعتمده مـؤمتر األطـراف            . ةاملنظم

وحيق للممثلني املشاركة بـصورة مؤقتـة يف        ).  من مشروع النظام الداخلي    ٢٠انظر املادة   (
 ٢١انظر املادة   (الدورة يف انتظار القرار الذي يتخذه مؤمتر األطراف بقبول وثائق تفويضهم            

واألطراف اليت لديها وثائق التفويض الصحيحة هي وحـدها         ). داخليمن مشروع النظام ال   
وسُيعرض على مـؤمتر    . اليت ميكنها املشاركة يف اعتماد أي بروتوكول أو صك قانوين آخر          
  .األطراف التقرير الذي سيقدمه املكتب عن وثائق التفويض العتماده

تعلق بوثائق تفـويض ممثلـي      سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتماد التقرير امل      : اإلجراء  -٢٧
وسُيسمح للمثلني باملشاركة مؤقتاً يف الدورة،      . األطراف الذين حيضرون دورته الثامنة عشرة     

  .يف انتظار هذا اإلجراء

__________ 

)٩( FCCC/SBI/2012/15 ٢٣٦، الفقرة. 
)١٠( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٠، الفقرة. 
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  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣  

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  
للمـشورة العلميـة    هليئـة الفرعيـة     سيتضمن تقرير رئـيس ا    : معلومات أساسية   -٢٨

 والثالثني أية توصيات بشأن مشاريع مقررات أو استنتاجات سابعةعن دورهتا الوالتكنولوجية 
 عشرة تنشأ عن األعمال اليت تضطلع هبـا اهليئـة           ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     ليعتمده

ـ        الفرعية اسـتناداً إىل جـدويل األع        والـثالثني   ادسةسمـال املعتمـدين يف دورتيهـا ال
)FCCC/SBSTA/2012/2 (والثالثني سابعةوال )FCCC/SBSTA/2012/3.(  

ـ وسيتناول تقرير رئيس اهليئة الفرعية أموراً منها ما يتعلق مبسائل تَ            -٢٩ ا قرر أن ينظر فيه
  . عشرةثامنةمؤمتر األطراف يف دورته ال

عية عن دورهتـا   اهليئة الفرسُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقرير      : اإلجراء  -٣٠
 مؤمتر األطراف عن دورهتـا      وسيقدم رئيس اهليئة الفرعية أيضاً تقريراً إىل      . ة والثالثني سادسال
  . والثالثنيسابعةال

FCCC/SBSTA/2012/2 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا
٢٥ إىل   ١٤من  السادسة والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة        

  ٢٠١٢مايو /أيار

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
ـ   للتنفيذ  سيتضمن تقرير رئيس اهليئة الفرعية      : معلومات أساسية   -٣١  سابعةعن دورهتا ال

ا مـؤمتر األطـراف يف   والثالثني أية توصيات بشأن مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمده   
اليت تضطلع هبا اهليئة الفرعيـة اسـتناداً إىل جـدويل            عشرة تنشأ عن األعمال      ثامنةدورته ال 

 والـثالثني  سابعةوال) FCCC/SBI/2012/15( والثالثني سادسةمال املعتمدين يف دورتيها ال  األع
)FCCC/SBI/2012/16.(  

ـ وسيتناول تقرير رئيس اهليئة الفرعية أموراً منها ما يتعلق مبسائل تَ            -٣٢ ا قرر أن ينظر فيه
  . عشرةثامنة دورته المؤمتر األطراف يف

 إىل اإلحاطة علماً بتقرير اهليئـة       اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٣٣
 مـؤمتر  وسيقدم رئيس اهليئة الفرعية أيضاً تقريـراً إىل . ة والثالثنيسادسعية عن دورهتا ال الفر

  . والثالثنيسابعةاألطراف عن دورهتا ال
FCCC/SBI/2012/15 

2 و  Add.1و 
رير اهليئة الفرعية للتنفيذ عـن دورهتـا الـسادسةتق

٢٥ إىل   ١٤والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من        
  ٢٠١٢مايو /أيار
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تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل مبوجـب             -٤  
  االتفاقية

ريق العمل التعاوين   أنشأ مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة ف       : معلومات أساسية   -٣٤
 وبعده، إىل التنفيذ الكامل     ٢٠١٢إلجراء عملية شاملة تؤدي، يف الوقت احلاضر وحىت عام          

والفعال واملستدام لالتفاقية من خالل إجراءات تعاونية طويلة األجل قصد التوصل إىل حمصلة             
  .)١١(رته اخلامسة عشرةمتفق عليها واعتماد مقرر يف دو

راف يف دورتيه السادسة عشرة والسابعة عشرة، علـى التـوايل،   واعتمد مؤمتر األط   -٣٥
 بشأن نتائج أعمال فريق العمل      ١٧-م أ /٢واملقرر   )١٢()اتفاقات كانكون  (١٦-م أ /١املقرر  
  .التعاوين

، متديد واليـة    ١٧-م أ /١وعالوة على ذلك، قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره           -٣٦
واصلة عمله وبلوغ احملصلة املتفق عليهـا عمـالً         فريق العمل التعاوين لسنة واحدة هبدف م      

من خالل املقررات املعتمدة يف دورات مؤمتر األطراف        ) خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١باملقرر  
  .)١٣(السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، على أن تنتهي بعد ذلك مهمة الفريق

 تعـاوين  أعمال فريق العمـل ال      إىل النظر يف نتائج    مؤمتر األطراف سُيدعى  : اإلجراء  -٣٧
  .هبدف اعتمادها

FCCC/CP/2011/9/Add.1 تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة، املعقـودة
١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨يف ديربان، يف الفترة من      

:اجلـزء الثـاين   . إضافة. ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
رته الـسابعةاإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دو      

  عشرة
FCCC/CP/2010/7/Add.1 تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة اليت ُعقدت

١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩يف كانكون يف الفترة من      
:اجلـزء الثـاين   . إضـافة . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الـسادسة
  عشرة

__________ 

قرر مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة عشرة، متديد        . ٢ و ١، الفقرتان   )خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١املقرر   )١١(
لنتائج إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها      والية فريق العمل التعاوين لتمكينه من مواصلة أعماله هبدف تقدمي ا          

 ).١، الفقرة ١٥-م أ/١املقرر (يف دورته السادسة عشرة 
طلب مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب هذا املقرر، من فريق العمل التعاوين مواصلة عمله وتقدمي النتـائج إىل                  )١٢(

 ).١٤٤ و١٤٣قرتان ، الف١٦-م أ/١املقرر (مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف دورته السابعة عشرة 
 .١، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )١٣(
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FCCC/AWGLCA/2012/3 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين
الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن اجلـزء األول مـن

١٥دورته اخلامسة عشرة، املعقود يف بون يف الفترة مـن           
  ٢٠١١مايو / أيار٢٤إىل 

FCCC/AWGLCA/2011/14 تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين
طويل األجل مبوجب االتفاقية عن اجلزأين الثالث والرابعال

من دورته الرابعة عشرة، املعقودين يف مدينة بنما يف الفترة
 ويف ديربان يف٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧ إىل   ١من  

 كـانون١٠نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٩الفترة من   
  ٢٠١١ديسمرب /األول

  زملعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزتقرير الفريق العامل املخصص ا  -٥  
عملية ترمي إىل   ،  ١٧-م أ /١أطلق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   -٣٨

وضع بروتوكول أو صك قانوين آخر أو وثيقة متفق عليها هلا قوة قانونية يف إطـار االتفاقيـة                  
  .ب املقرر نفسه، املنشأ مبوجمنهاج ديربانفريق تسري على مجيع األطراف، من خالل 

منهاج ديربان  أن يضع فريق    ،  ١٧-م أ /١وقرر مؤمتر األطراف أيضاً، مبقتضى املقرر         -٣٩
، تتناول يف مجلة أمور مـسائل التخفيـف،         ٢٠١٢خطةً ألعماله يف النصف األول من عام        

والتكيف، والتمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وشفافية اإلجـراءات، والـدعم، وبنـاء            
، استناداً إىل الورقات املقدمة من األطراف واملعلومات واخلربات التقنية واالجتماعية           القدرات

  .واالقتصادية ذات الصلة
خطة عمل بشأن النـهوض مبـستوى       وأطلق مؤمتر األطراف، مبوجب ذلك املقرر،         -٤٠

استكشاف خيارات طائفة من اإلجراءات اليت      و  حتديد الطموح يف أهداف التخفيف من أجل     
 أن تؤدي إىل تقليص تباين مستويات الطموح مبا يكفل بذل مجيع األطراف أكرب قـدر         ميكن

  .من اجلهود يف جمال التخفيفممكن 
، يف اجلزء األول من دورته األوىل، على منهاج ديربانوعالوة على ذلك، وافق فريق   -٤١

طـراف يف   ترتيب متعدد السنوات خبصوص مكتبه، وعلى إحالة هذا الترتيب إىل مـؤمتر األ            
  .)١٤(دورته الثامنة عشرة من أجل املوافقة عليه

عما أحرزه  منهاج ديربان   تقرير فريق    إىل النظر يف     مؤمتر األطراف سُيدعى  : اإلجراء  -٤٢
وسُيدعى مؤمتر األطراف أيضاً إىل املوافقة على الترتيب        . ٢٠١٢من تقدم يف أعماله يف عام       

__________ 

)١٤( FCCC/ADP/2012/2 واملرفق األول٧، الفقرة . 
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    أعاله، واختاذ أي إجراء إضـايف       ٤١يه يف الفقرة    اخلاص مبكتب فريق العمل املعزز املشار إل      
  .يراه مناسباً

FCCC/CP/2011/9/Add.1 تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة، املعقودة
نـوفمرب إىل/ تشرين الثاين  ٢٨يف ديربان، يف الفترة من      

:اجلزء الثاين . إضافة. ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١١
 مؤمتر األطراف يف دورته السابعةاإلجراءات اليت اختذها  

  عشرة
FCCC/ADP/2012/2 تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل

املعّزز عن اجلزء األول من دورته األوىل املعقودة يف بون
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٧يف الفترة من 

FCCC/ADP/2012/MISC.1 
Add.1و 

Views on options and ways for further increasing the 

level of ambition. Submissions from Parties 

FCCC/ADP/2012/MISC.2 Views on options and ways for further increasing the 

level of ambition. Submissions from intergovernmental 

organizations 
FCCC/ADP/2012/MISC.3 
Add.1و 

Views on a workplan for the Ad Hoc Working Group 

on the Durban Platform for Enhanced Action. 

Submissions from Parties 

   من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -٦  
 من االتفاقية إجـراءات اعتمـاد بروتوكـوالت         ١٧تتضمن املادة   : معلومات أساسية   -٤٣
 ٢٠٠٩ ، ورَدت مخسة منها يف عام      مقترحات ستة قدمت األطراف    ،١٧للمادة  ووفقاً  . فاقيةلالت

إىل الوديع  ، و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٦ يف    إىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها      وأُرسلت
، أُرسل إىل األطراف ٢٠١٠ وقُّدم مقترح آخر يف عام .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٥للعلم يف 

 / حزيـران ١٧، وإىل الوديع للعلم يف ٢٠١٠مايو / أيار٢٨واملوقعني عليها يف يف االتفاقية   
  .٢٠١٠يونيه 
واتفق مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة على إدراج هذا البنـد يف جـدول                 -٤٤

 من مـشروع النظـام      ١٦و) ج(١٠األعمال املؤقت لدورته الثامنة عشرة، عمالً باملادتني        
  .)١٥(الداخلي املعمول به

__________ 

)١٥( FCCC/CP/2011/1 ٤١، الفقرة. 
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املقترحات الواردة أدناه واختـاذ أي       إىل النظر يف     مؤمتر األطراف سُيدعى  : اإلجراء  -٤٥
  .إجراء يراه مناسباً

FCCC/CP/2009/3 مشروع بروتوكول لالتفاقية أعّدته حكومة اليابان العتماده يف
 مذكرة مقدمة من األمانة. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/4   بروتوكول لالتفاقية مقدم من حكومة توفالو مبوجـبمشروع
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية١٧املادة 

FCCC/CP/2009/5 مشروع بروتوكول لالتفاقية أعّدته حكومة أستراليا العتماده يف
 مذكرة مقدمة من األمانة. الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/CP/2009/6  ل لالتفاقية أعّدتـه حكومـة كوسـتاريكامشروع بروتوكو
مـذكرة. العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف       

  مقدمة من األمانة
FCCC/CP/2009/7 مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعّدته حكومة الواليـات

املتحدة األمريكية العتماده يف الدورة اخلامسة عـشرة ملـؤمتر
  من األمانةمذكرة مقدمة . األطراف

FCCC/CP/2010/3 بروتوكول مقترح لالتفاقية مقدم من غرينادا العتماده يف الدورة
  مذكرة مقدمة من األمانة. السادسة عشرة ملؤمتر األطراف

  ١٥النظر يف مقترحات األطراف بإدخال تعديالت على االتفاقية يف إطار املادة   -٧  
إدخال تعديالت علـى    اقية إجراءات   التف من ا  ١٥تتضمن املادة   : معلومات أساسية   -٤٦
مقترحني لكي ينظر فيهما مؤمتر األطـراف يف         قدمت األطراف    ،١٥للمادة  ووفقاً  . التفاقيةا

  .دورته السابعة عشرة

   من االتفاقية٤من املادة ) و(٢مقترح االحتاد الروسي بتعديل الفقرة   )أ(  
، نـص   ٢٠١١مـايو   / أيار ٢٤خة  أحال االحتاد الروسي إىل األمانة، يف رسالة مؤر         -٤٧

وأرسلت األمانة املقترح إىل األطراف     .  من االتفاقية  ٤من املادة   ) و(٢مقترح بتعديل الفقرة    
يف االتفاقية واملوقعني عليها ستة أشهر قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف،               

  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٢وأرسلته إىل الوديع للعلم يف 
ؤمتر األطراف يف املقترح، يف دورته السابعة عشرة، وقرر إدراج هذا البند يف             ونظر م   -٤٨

 مـن مـشروع     ١٦و) ج(١٠جدول األعمال املؤقت لدورته الثامنة عشرة، عمالً باملادتني         
  .النظام الداخلي املعمول به
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  .ناسباًهذا املقترح واختاذ أي إجراء يراه م إىل النظر يف مؤمتر األطرافسُيدعى : اإلجراء  -٤٩

FCCC/CP/2011/5          مـن  ) و(٢مقترح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقـرة
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية٤املادة 

   من االتفاقية١٨ و٧مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك بتعديل املادتني   )ب(  
       / أيـار ٢٦ مؤرخـة    أحالت بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك إىل األمانة، يف رسـالة           -٥٠

وأرسـلت  .  من االتفاقية  ١٨ و ٧، نص مقترح بإدخال تعديالت على املادتني        ٢٠١١مايو  
األمانة املقترح إىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها ستة أشهر قبل انعقاد الدورة السابعة              

  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٢عشرة ملؤمتر األطراف، وأرسلته إىل الوديع للعلم يف 
وأشارت الرئيـسة إىل    . ونظر مؤمتر األطراف يف املقترح، يف دورته السابعة عشرة          -٥١

وقرر مؤمتر األطراف إدراج هذا البند يف جدول األعمـال املؤقـت             ،)١٦(تلقي مقترح منقح  
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠لدورته الثامنة عشرة، عمالً باملادتني 

  .هذا املقترح واختاذ أي إجراء يراه مناسباً إىل النظر يف مؤمتر األطرافُيدعى س: اإلجراء  -٥٢

FCCC/CP/2011/4/Rev.1 مقترح منقح مقدم من بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية١٨ و٧املادتني 

  تقرير جلنة التكيف  -٨  
، إنـشاء إطـار   ١٦-م أ/١األطراف، مبوجب مقرره قرر مؤمتر   : معلومات أساسية   -٥٣

ويف هذا السياق، قرر مؤمتر األطراف أيضاً، مبقتضى املقرر نفسه،          . كانكون املتعلق بالتكيف  
  .إنشاء جلنة تكيف لتحسني تنفيذ إجراءات التكيف املعّززة بصورة متسقة مبوجب االتفاقية

 أن تعمل جلنة التكيـف حتـت        ،١٧-م أ /٢وقرر مؤمتر األطراف، مبقتضى املقرر        -٥٤
سلطته وتكون مسؤولة أمامه، وأن يقرر مؤمتر األطراف سياساهتا العامة متشياً مع مقرراتـه              

وطلب أيضاً إىل جلنة التكيف أن تقدم إليه، عن طريق اهليئتني الفرعيتني، تقارير             . ذات الصلة 
لك من املعلومـات ذات     سنوية عن أنشطتها، وأداء مهامها، وتوجيهاهتا، وتوصياهتا، وغري ذ        

الصلة الناشئة عن عملها، وحسب االقتضاء، عن إجراءات إضافية قد تكون مطلوبة مبوجب             
  .االتفاقية، لينظر فيها مؤمتر األطراف

وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل جلنة التكيف أن تضع خالل عامها األول خطة ثالثيـة                 -٥٥
نشطة، والنواتج املتوخاة، واالحتياجات من املوارد،      السنوات لعملها، تتضمن املراحل اهلامة، واأل     

     ،١٧-م أ /٢ مـن املقـرر      ٩٤وفقاً ملهامها املتفق عليها، باستخدام الطرائق املذكورة يف الفقرة          
__________ 

)١٦( FCCC/CP/2011/4/Rev.1. 
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ومع مراعاة القائمة اإلرشادية لألنشطة املدرجة يف املرفق اخلامس من ذلك املقـرر، ليوافـق         
  .ثامنة عشرةعليها مؤمتر األطراف يف دورته ال

 تني الفـرعي  تنيحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٥٦
 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     

  .عشرة
Report of the Adaptation Committee FCCC/SB/2012/3 

  لوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجياتطوير التكنو  -٩  

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  )أ(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٥٧

وجدول األعمـال   ) FCCC/SBSTA/2012/3(للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      
  ).FCCC/SBI/2012/16(لدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ املؤقت وشروحه ل

 تني الفـرعي  تنيحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٥٨
 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     

  .عشرة
Report on activities and performance of the Technology 

Executive Committee for 2012 
FCCC/SB/2012/2 

 املضيفة وتأسـيس اجمللـس      اجلهةاختيار  : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       )ب(  
  االستشاري

الثني انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والث       : معلومات أساسية   -٥٩
  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٦٠
 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     

  .عشرة
Report on the discussions on key elements of the potential 

host agreement for the Climate Technology Centre. Note 

by the secretariat 
FCCC/SBI/2012/30 
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 مـن   ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني       -١٠  
   )١٧(االتفاقية

ء استعراض   من االتفاقية على إجرا    ٤ادة  من امل ) د(٢تنص الفقرة   : معلومات أساسية   -٦١
 كانون  ٣١ ال يتجاوز  يف موعد    ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢ تني الفرعيتني ثاٍن ملدى كفاية الفقر   

تعـذّر  ألطراف أبلغ الرئيس األطـراف ب     ويف الدورة الرابعة ملؤمتر ا    . ١٩٩٨ديسمرب  /األول
وأثناء النظر يف جدول    . املسألةالتوصل إىل اتفاق على أية استنتاجات أو مقررات بشأن هذه           

 والصني تعديل بند    ٧٧     لؤمتر األطراف، اقترحت جمموعة ا    األعمال املؤقت للدورة اخلامسة مل    
تني الفقـر أحكـام    تنفيذاستعراض مدى كفاية    : "جدول األعمال هذا حبيث يصبح كاآليت     

ق بشأن هذا االقتراح،    توصل إىل اتفا  ومل يُ ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢ الفرعيتني
 دورات مـؤمتر األطـراف      ويف. فأقر املؤمتر جدول أعمال الدورة، وأبقى هذا البند معلقـاً         

بني التعـديل الـذي     درج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت مشفوعاً حباشية تُ         الالحقة، أُ 
لـدورات   ا تلـك ويف  .  والصني يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطـراف       ٧٧     لااقترحته جمموعة   

السابقة، أقر املؤمتر جدول األعمال وأبقى هذا البند معلقاً، وأجرى الرئيس مشاورات بشأن             
  . إىل األطرافتهام تقريراً عن حصيلاملوضوع وقد

 ١٦وأُبقي هذا البند معلقاً يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، ووفقاً للمـادة                -٦٢
  .سُينظر فيه يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطرافمن مشروع النظام الداخلي املعمول به، 

هذا البند من جدول األعمال واختـاذ        إىل النظر يف     مؤمتر األطراف سُيدعى  : اإلجراء  -٦٣
  .أي إجراء يراه مناسباً

__________ 

تعذر التوصل إىل أي استنتاجات متفق عليهـا أو         "لعل األطراف تذكر أنه، يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف،           ) ١٧(
ولذلك أُدرج هذا البند يف جدول األعمـال        ). ٦٤، الفقرة   FCCC/CP/1998/16" (ةمقررات بشأن هذه املسأل   

.  من مشروع النظام الداخلي املعمول به      ١٦و) ج(١٠األطراف، وفقاً للمادتني    املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر     
، الفقـرة   FCCC/CP/1999/6(ومل يتوصل مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة، إىل أية نتيجة بشأن هذه املسألة              

 من مشروع النظام الداخلي املعمول به، أُدرج البند يف جدول األعمـال             ١٦و) ج(١٠، وعمالً باملادتني    )١٨
ة ُتبني اقتراحاً   املؤقت للدورة السادسة والدورات التالية حىت الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف مشفوعاً حباشي            

استعراض مدى كفاية تنفيذ أحكـام      : " حبيث يصبح عنوانه كاآليت     والصني لتعديل البند   ٧٧     لقدمته جمموعة ا  
وبناًء على مقترح من الرئيس، واستناداً إىل توصـية         ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢الفقرتني الفرعيتني   

 إىل دورتـه    من اهليئة الفرعية للتنفيذ، َتقرر يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف تأجيل النظر يف هذا البنـد                
دورته السادسة عشرة النظـر يف  وأرجأ مؤمتر األطراف يف     ). ١٠، الفقرة   FCCC/CP/2008/7(السادسة عشرة   

 من مشروع النظام الداخلي املعمول به، إىل دورتـه          ١٣هذا البند، بناًء على اقتراح من الرئيس، وعمالً باملادة          
 من مشروع النظام الـداخلي  ١٦ابعة عشرة؛ ووفقاً للمادة وبقي هذا البند معلقاً يف الدورة الس. السابعة عشرة 

 .املعمول به، سينظر فيه يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف
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  املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١  

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل  )أ(  
، االضطالع بربنامج   ١٧-م أ /٢مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     قرر  : معلومات أساسية   -٦٤

   ، مبا يشمل تنظيم حلقـات عمـل، لتحقيـق     ٢٠١٢عمل بشأن التمويل الطويل األجل يف عام        
. )١٨(١٦-م أ /١ مـن املقـرر      ١٠١-٩٧تقدم بشأن التمويل الطويل األجل يف سياق الفقرات         

 عينتهما رئيسة مؤمتر األطراف، أن ُيعّدا       وطُلب إىل رئيسي برنامج العمل املتشاركني، اللذين      
  .)١٩(تقريراً عن حلقات العمل لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

ولدى تنفيذ برنامج العمل، أجرى الرئيسان املتشاركان جمموعة من املشاورات مـع     -٦٥
ت شـبكية   األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة، ونظما حلقيت عمل واسـتخدما أدوا          

  .)٢٠(الستقاء اآلراء بشأن التمويل الطويل األجل
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير الرئيسني املتشاركني واختاذ قرار           : اإلجراء  -٦٦

  .بشأن اخلطوات املقبلة
Report on the workshops of the work programme on long-

term finance. Note by the co-chairs 
FCCC/CP/2012/3 

  تقرير اللجنة الدائمة  )ب(  
، إنـشاء جلنـة     ١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   -٦٧
يف إطار مؤمتر األطراف ملساعدته يف تأدية مهامه املتعلقة باآللية املالية لالتفاقية مـن       )٢١(دائمة

اخ وترشيد اآللية وحشد املـوارد      حيث حتسني اتساق وتنسيق تقدمي التمويل املتعلق بتغري املن        
  .املالية وقياس الدعم املقدم إىل البلدان األطراف النامية والتبليغ عنه والتحقق منه

، حتديد أدوار اللجنـة الدائمـة   ١٧-م أ/٢وواصل مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره    -٦٨
ـ            . )٢٢(ومهامها ه، تقـارير   وقرر أن تقدم إليه اللجنة الدائمة، يف كل دورة عادية من دورات

وعالوة على ذلـك، طلـب مـؤمتر        . )٢٣(وتوصيات بشأن مجيع جوانب عملها، لينظر فيها      

__________ 

 .١٢٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٨(
 .١٣١، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٩(
)٢٠( <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/6814.php>. 
 .١١٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢١(
 . واملرفق السادس١٢٥-١٢٠، الفقرات ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٢(
 .١٢٠، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٣(
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 ١٢١األطراف إىل اللجنة الدائمة أن تضع برنامج عمل على أساس األنشطة املبينة يف الفقرة               
  .)٢٤(، لتقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة١٧-م أ/٢من املقرر 

ى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير اللجنة الدائمة، مبـا يف ذلـك              سُيدع: اإلجراء  -٦٩
  .توصياهتا وبرنامج عملها، واختاذ أي إجراء يراه مناسباً

Report of the Standing Committee to the Conference of the 

Parties 
FCCC/CP/2012/4 

واإلرشـادات املوجهـة إىل     تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطراف           )ج(  
  الصندوق األخضر للمناخ

، على صـك إدارة     ١٧-م أ /٣وافق مؤمتر األطراف، يف مقرره      : معلومات أساسية   -٧٠
وسيقدم جملس الصندوق األخضر سنوياً تقريـره إىل مـؤمتر          . )٢٥(الصندوق األخضر للمناخ  

  .األطراف
أن يتخذ قراراً بشأن بلـد      ومبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل اجمللس           -٧١

  .)٢٦(مضيف ليقره مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير جملس الصندوق األخضر واختاذ           : اإلجراء  -٧٢

وسُيدعى مؤمتر األطراف أيضاً إىل املوافقة على قرار جملس الصندوق          . أي إجراء يراه مناسباً   
  .لد املضيفاألخضر بشأن الب

Report of the Green Climate Fund to the Conference of the 

Parties. Note by the secretariat 
FCCC/CP/2012/5 

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  )د(  
، تعيني الصندوق   ١٧-م أ /٣قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   -٧٣

 من االتفاقية، على أن     ١١للمناخ ككيان تشغيلي لآللية املالية لالتفاقية، وفقاً للمادة         األخضر  
ُتتَّخذ الترتيبات الالزمة بني مؤمتر األطراف والصندوق يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف  
لكفالة أن يكون الصندوق مسؤوالً أمام مؤمتر األطراف ويعمل بتوجيهـات منـه، لـدعم               

  .)٢٧(ع والربامج والسياسات العامة واألنشطة األخرى يف البلدان األطراف الناميةاملشاري
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اختاذ قرار بشأن الترتيبات املذكورة، مع مراعاة تقريـر               -٧٤

  .الصندوق األخضر
__________ 

 .١٢٣، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٤(
 .٢، الفقرة ١٧-م أ/٣املقرر  )٢٥(
 .١٣، الفقرة ١٧-م أ/٣املقرر  )٢٦(
 .٣، الفقرة ١٧-م أ/٣املقرر  )٢٧(
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Report of the Green Climate Fund to the Conference 

of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2012/5 

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئـة                )ه(  
  العاملية
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٧٥

  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ     :اإلجراء  -٧٦

 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     
  .عشرة

FCCC/CP/2012/6        تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف.
  مذكرة من األمانة

FCCC/SBI/2012/MISC.10 Views and recommendations from Parties on 

elements to be taken into account in developing 

guidance to the Global Environment Facility. 

Submissions from Parties 

  إرشادات إضافية إىل صندوق أقل البلدان منواً  )و(  
دول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني       انظر ج : معلومات أساسية   -٧٧

  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٧٨

ا مـؤمتر  ه ليعتمـد ، حسبما تراه مناسباً،رات أو استنتاجات  قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     
  . عشرةثامنةاألطراف يف دورته ال

FCCC/SBI/2012/27 Report on the twenty-second meeting of the Least 

Developed Countries Expert Group. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.13 Synthesis report on the progress made in the 

implementation of the least developed countries 

work programme, including the updating and 

implementation of national adaptation programmes 

of action, taking into account information from the 

Global Environment Facility and its agencies, the 

submissions referred to in decision 5/CP.16, 

paragraph 5, reports of the Least Developed 

Countries Expert Group and other relevant sources 

of information. Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2012/MISC.12 Information from Parties on their experience with 

the implementation of the least developed countries 

work programme, including the updating and 

implementation of national adaptation programmes 

of action, and in accessing funds from the Least 

Developed Countries Fund. Submissions from 

Parties 

FCCC/SBI/2012/MISC.13 Submissions from the Global Environment Facility, 

United Nations agencies and other international 

organizations on how they can further support the 

implementation of the remaining elements of the 

least developed countries work programme other 

than national adaptation programmes of action. 

Submissions from the Global Environment Facility, 

United Nations agencies and other international 

organizations 

FCCC/CP/2012/6         تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف .
  مذكرة من األمانة

  البالغات الوطنية  -١٢  

  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من   )أ(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٧٩

  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
وعالوة على ذلك، أوصت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والثالثني، مبـشروع              -٨٠

  .)٢٨(سألة ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرةمقرر بشأن هذه امل
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٨١

 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     
  .عشرة
راف أيضاً إىل اعتماد مشروع املقرر املوصى بـه املـذكور يف            وسُيدعى مؤمتر األط    -٨٢

  . أعاله٨٠الفقرة 
  

__________ 

)٢٨( FCCC/SBI/2012/15/Add.1. 
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  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )ب(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٨٣

  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٨٤

 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     
  .عشرة

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٣  
جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني       انظر  : معلومات أساسية   -٨٥

  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
وعالوة على ذلك، أوصت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والثالثني، مبـشروع              -٨٦

  .)٢٩(مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
 للنظر  ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند إىل اهليئ    ُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    س: اإلجراء  -٨٧

 ثامنـة ا مؤمتر األطراف يف دورتـه ال      رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمفيه والتوصية مبشاريع    
  .عشرة
وسُيدعى مؤمتر األطراف أيضاً إىل اعتماد مشروع املقرر املوصى بـه املـذكور يف                -٨٨

  . أعاله٨٦الفقرة 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -١٤  

  )١٠-م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   )أ(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٨٩

وجدول األعمـال   ) FCCC/SBSTA/2012/3(للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      
  ).FCCC/SBI/2012/16(املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

 تني الفـرعي  تنيحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٩٠
       مـن  ٢٣، عمالً بـالفقرة     وستعاجل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     . للنظر فيه 

قابليـة  ال تغري املناخ و   املتعلق بتأثريات  املتصلة بربنامج عمل نريويب      املسائل،  ١٠-م أ /١املقرر  
        تنفيـذ مـن   أما اهليئة الفرعية للتنفيذ فستتناول اجلوانب األخـرى         . لتأثر به والتكيف معه   ل

  .ناخ وآثار تدابري االستجابة املتصلة باآلثار الضارة لتغري امل١٠-م أ/١املقرر 
__________ 

)٢٩( FCCC/SBI/2012/15/Add.1. 
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  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٩١

  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ة للتنفيذ  الفرعي ةيئحالة هذا البند الفرعي إىل اهل     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٩٢

 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     
  .عشرة

   من االتفاقية٦املادة   -١٥  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٩٣

  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٩٤

 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     
  .عشرة

  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -١٦  
 مسائل أخرى تتعلق باالتفاقية ةتناول أييف إطار هذا البند، ميكن، : ات أساسية معلوم  -٩٥

واالسـتنتاجات   إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك مشاريع املقـررات          تان الفرعي تانيئحتيلها اهل 
  .كل من اهليئتني الفرعيتني والثالثني لسابعة الةاملنجزة يف الدور

إىل اعتماد مشاريع املقـررات أو االسـتنتاجات        سُيدعى مؤمتر األطراف    : اإلجراء  -٩٦
املتعلقة باالتفاقية، احملالة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أو اهليئـة الفرعيـة              

  .للتنفيذ يف الدورة السابعة والثالثني لكل منهما

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧  

  ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني البيانات املالية املراجعة ل  )أ(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٩٧

  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إ    : اإلجراء  -٩٨

 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمع  للنظر فيه والتوصية مبشاري   
  .عشرة
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  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة السابعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٩٩

  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
 ة للتنفيذ  الفرعي ةحالة هذا البند الفرعي إىل اهليئ     ؤمتر األطراف إىل إ   سُيدعى م : اإلجراء  -١٠٠

 ثامنةا مؤمتر األطراف يف دورته ال     رات أو استنتاجات ليعتمده   قرمللنظر فيه والتوصية مبشاريع     
  .عشرة

  اجلزء الرفيع املستوى  -١٨  
. ديـسمرب / كـانون األول   ٤سُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،           -١٠١
اجتماع /راف ومؤمتر األطراف  مؤمتر األط بني  بيانات الوطنية يف جلسات مشتركة      لقى ال ُتوس

. ديسمرب/ كانون األول٦ و ٥األربعاء واخلميس    أثناء اجلزء الرفيع املستوى يف يومي        األطراف
  .ديسمرب/ كانون األول٧يستمر اجلزء الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة، سو

ترتيبات أن ُتتَّخذ ال   على   ، والثالثني سادسة يف دورهتا ال   ،لفرعية للتنفيذ يئة ا واتفقت اهل   -١٠٢
 ال تتجاوز مدة الدقائق     )٣٠(ببيانات وطنية موجزة  رؤساء الوفود   سائر  والالزمة ليديل الوزراء    

الثالث املوصى هبا، وليديل أيضاً ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة             
مؤمتر بني يف اجللسات املشتركة ال تتجاوز مدة الدقيقتني املوصى هبما، وذلك      موجزة  ببيانات  

شجع بقـوة   ُيو. )٣١(اجتماع األطراف أثناء اجلزء الرفيع املستوى     /ومؤمتر األطراف األطراف  
 اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال يتكلم أعضاء اجملموعة اآلخرون، ويف هـذه              على

على موقع  النصوص الكاملة للبيانات الرمسية     سُتنشر  و.  إضايف هلذه البيانات   احلالة يتاح وقت  
االتفاقية اإلطارية الشبكي وعلى بوابة وثائق النظام املتكامل للخدمات املـستدامة املـوفِّرة             

، ولن ُتعمَّم يف نسخة ورقيـة يف اجللـسات العامـة            )نظام اخلدمات املوفِّرة للورق   (للورق  
وُيرجى من األطراف اليت سُتديل ببيانات أثنـاء اجلـزء          . جلزء الرفيع املستوى  املعقودة أثناء ا  

: الرفيع املستوى أن ترسل نسخة مـن البيـان بالربيـد اإللكتـروين إىل العنـوان التـايل                 
<PaperSmart@un.org>             أو تقدم نسخة ورقية إىل مكتب نظام اخلدمات املـوفِّرة للـورق 

  .مةاملوجود يف قاعة االجتماعات العا

__________ 

 .قد يديل أيضاً ممثلون آخرون رفيعو املستوى ببيانات )٣٠(
)٣١( FCCC/SBI/2012/15 ٢٣٣، الفقرة. 
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    إىل يـوم   أكتـوبر، / تـشرين األول   ٣فتتح قائمة املتكلمني من يوم األربعاء،       سُتو  -١٠٣
رسل إىل األطراف، مع اإلشعار بعقـد الـدورتني،       وسُت. )٣٢(نوفمرب/ تشرين الثاين  ٩اجلمعة،  

  .املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني مبا يف ذلك استمارة التسجيل
هذه الوثيقـة   إىل   اجلزء الرفيع املستوى يف إضافة       مات عن  يتاح مزيد من املعلو    وقد  -١٠٤

ة ملؤمتر األطـراف والـدورة    عشرثامنة واحلكومة املضيفة للدورة البعد أن ينظر فيها املكتب   
  .اجتماع األطراف/ ملؤمتر األطرافثامنةال

  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -١٩  
  احلكومية إىل إلقاء كلمات    ولية واملنظمات غري  دعى ممثلو املنظمات احلكومية الد    سُي  -١٠٥

اجتماع األطراف ُتعقد أثناء اجلـزء      / ومؤمتر األطراف  مؤمتر األطراف يف جلسة مشتركة بني     
  .م معلومات إضافية يف هذا الشأنقدَّوسُت. الرفيع املستوى

  مسائل أخرى  -٢٠  
  .ر األطرافعرض على مؤمت أية مسائل أخرى ُتيف إطار هذا البندسُتتناول   -١٠٦

  اختتام الدورة  -٢١  

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة عشرة  )أ(  
سُيعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده مؤمتر األطـراف     : معلومات أساسية   -١٠٧

  .يف هناية الدورة
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل اعتمـاد مـشروع التقريـر واإلذن للمقـرر      : اإلجراء  -١٠٨

  .دة من األمانةعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعاستكمال التقرير بب

  إغالق الدورة  )ب(  
  .سيعلن الرئيس إغالق الدورة  -١٠٩

__________ 

      ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب العالقات اخلارجيـة لـدى األمانـة باهلـاتف         )٣٢(
الربيــد اإللكتــروين  أو ) 1999 815 228 49+(، أو الفــاكس )1306 815 أو 1611 815 228 49+(

sessions@unfcccc.int><. 
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  املرفق

   على مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرةاملعروضةالوثائق     

  أُعدت للدورةاليت وثائق ال    
FCCC/CP/2012/1    رةمـذك . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  مقدمة من األمينة التنفيذية
FCCC/CP/2012/2  املنظمات املقدمـة لطلـب: قبول املراقبني

مـذكرة مـن. احلصول على صفة مراقب   
  األمانة

FCCC/CP/2012/3 Report on the workshops of the work 

programme on long-term finance. Note by 

the co-chairs 

FCCC/CP/2012/4 Report of the Standing Committee to the 

Conference of the Parties 

FCCC/CP/2012/5 Report of the Green Climate Fund to the 

Conference of the Parties. Note by the 

secretariat 

FCCC/CP/2012/6 تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مـؤمتر
  مذكرة من األمانة. األطراف

   أخرى معروضة على الدورةوثائق    
FCCC/CP/1996/2  اعتماد النظـام الـداخلي    : املسائل التنظيمية .

  مذكرة أعدهتا األمانة
FCCC/CP/2009/3       مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومـة

اليابان العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر       
  مذكرة مقدمة من األمانة. األطراف

FCCC/CP/2009/4   بروتوكول لالتفاقية مقدم من حكومة     مشروع
مذكرة .  من االتفاقية  ١٧توفالو مبوجب املادة    

  مقدمة من األمانة
FCCC/CP/2009/5       مشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومـة

أستراليا العتماده يف الدورة اخلامسة عـشرة       
  مذكرة مقدمة من األمانة. ملؤمتر األطراف
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FCCC/CP/2009/6  لالتفاقية أعدته حكومـة     مشروع بروتوكول 
كوستاريكا العتماده يف الدورة اخلامسة عشرة      

  مذكرة مقدمة من األمانة. ملؤمتر األطراف
FCCC/CP/2009/7        مشروع اتفاق تنفيذ مبوجب االتفاقية أعدتـه

حكومة الواليات املتحدة األمريكية العتمـاده      
. يف الدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر األطـراف       

  األمانةمذكرة مقدمة من 
FCCC/CP/2010/3        بروتوكول مقترح لالتفاقية مقدم من غرينـادا

العتماده يف الدورة السادسة عـشرة ملـؤمتر        
  مذكرة مقدمة من األمانة. األطراف

FCCC/CP/2010/7/Add.1  تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة
 ٢٩اليت ُعقدت يف كانكون يف الفتـرة مـن          

ــاين ــشرين الث ــوفمرب/ت ــانون ١٠ إىل ن  ك
: اجلزء الثـاين  . إضافة. ٢٠١٠ديسمرب  /األول

اإلجراءات اليت اختذها مـؤمتر األطـراف يف        
  دورته السادسة عشرة

FCCC/CP/2011/5        مقترح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقرة
مذكرة مقدمة  .  من االتفاقية  ٤من املادة   ) و(٢

  من األمانة
FCCC/CP/2011/4/Rev.1  ح مقدم من بابوا غينيـا اجلديـدة        مقترح منق

 مـن   ١٨ و ٧واملكسيك لتعـديل املـادتني      
  مذكرة مقدمة من األمانة. االتفاقية

FCCC/CP/2011/9/Add.1  ،تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة
 تـشرين   ٢٨املعقودة يف ديربان، يف الفترة من       

ديـسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /الثاين
اإلجراءات الـيت   : اجلزء الثاين . إضافة. ٢٠١١

 اختذها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة
FCCC/SB/2012/2 Report on activities and performance of 

the Technology Executive Committee for 

2012 

FCCC/SB/2012/3 Report of the Adaptation Committee 

FCCC/SBSTA/2012/2   الفرعيـة للمـشورة العلميـة       تقرير اهليئـة 
والتكنولوجية عن دورهتا السادسة والثالثني،     

 ٢٥ إىل ١٤املعقودة يف بون يف الفتـرة مـن     
  ٢٠١٢مايو /أيار
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FCCC/SBSTA/2012/3    مـذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشـروحه
  من األمينة التنفيذيةمقدمة 

FCCC/SBI/2012/15 
Add.1ذ عن دورهتا السادسة    تقرير اهليئة الفرعية للتنفي    و2 و

 ١٤والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة مـن         
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥إىل 

FCCC/SBI/2012/16    مـذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشـروحه
  من األمينة التنفيذيةمقدمة 

FCCC/SBI/2012/27 Report on the twenty-second meeting of 

the Least Developed Countries Expert 

Group. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/30 Report on the discussions on key 

elements of the potential host agreement 

for the Climate Technology Centre. Note 

by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.13 Synthesis report on the progress made in the 

implementation of the least developed 

countries work programme, including the 

updating and implementation of national 

adaptation programmes of action, taking 

into account information from the Global 

Environment Facility and its agencies, the 

submissions referred to in decision 5/CP.16, 

paragraph 5, reports of the Least Developed 

Countries Expert Group and other relevant 

sources of information. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2012/MISC.10 Views and recommendations from Parties 

on elements to be taken into account in 

developing guidance to the Global 

Environment Facility. Submissions from 

Parties 

FCCC/SBI/2012/MISC.12 Information from Parties on their 

experience with the implementation of the 

least developed countries work 

programme, including the updating and 

implementation of national adaptation 

programmes of action, and in accessing 

funds from the Least Developed Countries 

Fund. Submissions from Parties 
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FCCC/SBI/2012/MISC.13 Submissions from the Global Environment 

Facility, United Nations agencies and other 

international organizations on how they can 

further support the implementation of the 

remaining elements of the least developed 

countries work programme other than 

national adaptation programmes of action. 

Submissions from the Global Environment 

Facility, United Nations agencies and other 

international organizations 

FCCC/AWGLCA/2012/3         تقرير الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل
التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة عـن        
اجلزء األول من دورته اخلامسة عشرة، املعقـود        

مـايو  / أيـار  ٢٤ إىل   ١٥يف بون يف الفترة من      
٢٠١٢  

FCCC/AWGLCA/2011/14        تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل
التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية عـن       
اجلزأين الثالث والرابع من دورته الرابعة عشرة،     

 ٧ إىل   ١املعقودين يف مدينة بنما يف الفترة من        
 ويف ديربـان يف     ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

 ١٠مرب إىل   نـوف / تشرين الثاين  ٢٩الفترة من   
  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

FCCC/ADP/2012/2        تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج
ديربان للعمل املعّزز عن اجلزء األول من دورته        

 إىل  ١٧األوىل املعقودة يف بون يف الفترة مـن         
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥

FCCC/ADP/2012/MISC.1 
Add.1و Views on options and ways for further 

increasing the level of ambition. 

Submissions from Parties 

FCCC/ADP/2012/MISC.2 Views on options and ways for further 

increasing the level of ambition. 

Submissions from intergovernmental 

organizations 
FCCC/ADP/2012/MISC.3 
Add.1و Views on a workplan for the Ad Hoc 

Working Group on the Durban Platform 

for Enhanced Action. Submissions from 

Parties 

        


