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  اجلزء الثاين    
  اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

  املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف    

    FCCC/CP/2012/8/Add.1  

  املقرر    
  النتائج املتفق عليها عمالً خبطة عمل بايل  ١٨-م أ/١
  النهوض مبنهاج ديربان  ١٨-م أ/٢
 املرتبطة بتأثريات تغري املناخ يف البلـدان         ارُنهج التصدي للخسائر واألضر     ١٨-م أ/٣

النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ هبـدف            
  تعزيز القدرة على التكيف

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل  ١٨-م أ/٤
  تقرير اللجنة الدائمة  ١٨-م أ/٥
خ املقدم إىل مؤمتر األطـراف واإلرشـادات   تقرير الصندوق األخضر للمنا   ١٨-م أ/٦

  املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ
  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  ١٨-م أ/٧
  استعراض اآللية املالية  ١٨-م أ/٨
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات اإلضـافية             ١٨-م أ/٩

   مرفق البيئة العامليةاملوجهة إىل
  إرشادات إضافية إىل صندوق أقل البلدان منواً  ١٨-م أ/١٠

  FCCC/CP/2012/8/Add.2  

  املقرر    
  أعمال جلنة التكيف  ١٨-م أ/١١
  خطط التكيف الوطنية  ١٨-م أ/١٢
  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  ١٨-م أ/١٣
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  نولوجيا املناخ على حنو كاملترتيبات لتشغيل مركز وشبكة تك  ١٨-م أ/١٤
   من االتفاقية٦برنامج عمل الدوحة بشأن املادة   ١٨-م أ/١٥
   النموذج األويل للسجل  ١٨-م أ/١٦
تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقُه           ١٨-م أ/١٧

  وإجراءاُته
بالغات الوطنية املقّدمة من األطراف     عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بال       ١٨-م أ/١٨

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

    FCCC/CP/2012/8/Add.3  

  املقرر    
املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بـشأن       "بشكل جدويل موحد خاص       ١٨-م أ/١٩

  "تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني
البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة مـن األطـراف        حالة تقدمي واستعراض      ١٨-م أ/٢٠

 وجتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة    املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
    يةاملقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاق

  تقاليةبناء القدرات مبوجب االتفاقية يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة ان  ١٨-م أ/٢١
  األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية  ١٨-م أ/٢٢
تعزيز التوازن بني اجلنسني وحتسني مشاركة املرأة يف املفاوضات املتعلقـة             ١٨-م أ/٢٣

باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ويف متثيـل األطـراف يف      
  ة أو بروتوكول كيوتواهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقي

   مبادرة التنويع االقتصادي   ١٨-م أ/٢٤
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  ١٨-م أ/٢٥
  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  ١٨-م أ/٢٦

  القرار    
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة دولة قطر ولسكان مدينة الدوحة  ١٨-م أ/١
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  )ن جدول األعمال م١البند (
 ٧ من املادة    ٤افُتتحت الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة عمالً بالفقرة            -١

 / تـشرين الثـاين  ٢٦من االتفاقية، يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، بالدوحة، قطر، يـوم            
ـ ) جنوب أفريقيا ( ماشاباين   -وافتتحت الدورة السيدة ماييت نكوانا      . ٢٠١٢ نوفمرب سة رئي

  . ماشاباين ببيان افتتاحي-وأدلت السيدة نكوانا . )١(مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة
وتضمنت جلسة االفتتاح الرمسي عرض فيلم ترحييب أعدته حكومة قطـر مبناسـبة               -٢

افتتاح مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            
  ).اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
نوفمرب، ذكّـرت   / تشرين الثاين  ٢٦ ملؤمتر األطراف، املعقودة يوم      )٢(يف اجللسة األوىل    -٣

 مـن   ١ ماشاباين، بأن الفقـرة      -عشرة ملؤمتر األطراف، السيدة نكوانا      رئيسة الدورة السابعة    
 من مشروع النظام الداخلي املعمول به تنص على أن يكون شغل منصب رئيس مؤمتر            ٢٢ املادة

وأبلغت األطراف بأهنا تلقت ترشيحاً مـن  .  بني اجملموعات اإلقليمية اخلمسالتناوباألطراف ب 
وبنـاًء  . يط اهلادئ لرئاسة مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة        جمموعة دول آسيا ومنطقة احمل    

على اقتراح من الرئيسة، انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية السيد عبد اهللا بن محد العطية، رئيس               
 ماشـاباين  - وهنأت الـسيدة نكوانـا  .  اإلدارية والشفافية يف قطر، رئيساً للمؤمترالرقابةهيئة  
ابه وأعربت عن متنياهتا له بالنجاح يف توجيه أعمال مؤمتر األطـراف يف             العطية على انتخ   السيد

 يدةوأدىل الرئيس املنتخب ببيان أعقبه بيان أدلت به األمينة التنفيذية الـس           . دورته الثامنة عشرة  
  .كريستينا فيغرييس

 __________ 

لدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف بالتزامن مع الدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه                ُعقدت ا  )١(
وتـرد مـداوالت مـؤمتر      ). اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      

ـ       . اجتماع األطراف يف تقرير مستقل    /األطراف شتركة وقد اسُتنسخت يف التقريرين مداوالت اجللسات امل
. اجتماع األطراف، املعقودة خالل اجلزء الرفيع املستوى من الدورتني        /بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    

 :ومجيع مواد البث الشبكي للمداوالت متاحة على العنوان التايل
<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/webcasts.php>.  

 .طراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامةجلسات مؤمتر األ )٢(
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  اعتماد النظام الداخلي   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
ر الرئيس بأن رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عـشرة         يف اجللسة األوىل، ذكّ     -٤

كانت قد طرحت اقتراحاً، حظي مبوافقة األطراف، بأن جتري مشاورات بني الدورات بشأن             
ونظراً إىل  . هذا البند الفرعي من جدول األعمال، وتبلغ مؤمتر األطراف مبا يطرأ من تطورات            

ء بشأن هذه املسألة، اقترح الرئيس مواصلة تطبيـق          إىل توافق يف اآلرا    توصلاستمرار عدم ال  
، ٤٢، باستثناء مشروع املـادة      FCCC/CP/1996/2مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقة       

واقترح الرئيس أيضاً عقد مشاورات غـري       . وذلك على غرار ما حدث يف الدورات السابقة       
  . ملشاوراترمسية بشأن هذه املسألة وإبالغ مؤمتر األطراف بنتائج ا

ديسمرب، قدم الرئيس تقريراً عـن      / كانون األول  ٧ويف اجللسة التاسعة، املعقودة يف        -٥
وأحاط مؤمتر األطراف علماً بأنه، بينما تسلم األطراف بأمهيـة          . املشاورات املذكورة أعاله  

مل يتم  اعتماد النظام الداخلي، فإن الوفود متمسكة مبواقفها بشأن هذه املسألة اجلوهرية، وأنه             
  . إىل اتفاق بشأن هذه املسألةصلالتو
ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيسة، اتفق مؤمتر األطراف على مواصلة               -٦

، باسـتثناء مـشروع      FCCC/CP/1996/2 تطبيق مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقـة         
فترة ما بني الدورات وتقدم     ، كما اتفق على أن تواصل الرئيسة املشاورات خالل          ٤٢ املادة

  . األطراف يف دورته التاسعة عشرة يف حال حدوث أي تطورات جديدةرتقريراً إىل مؤمت

  إقرار جدول األعمال  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
يف اجللسة األوىل، وجه الرئيس انتباه مؤمتر األطراف إىل املذكرة املقدمة من األمينة                -٧

وقـد أُعـّد    ). FCCC/CP/2012/1( تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه       التنفيذية، اليت 
جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عـشرة، مـع               

 أعربت عنها األطراف خالل الدورة السادسة والثالثني للهيئـة الفرعيـة            مراعاة اآلراء اليت  
  .ب مؤمتر األطرافللتنفيذ وبعد التشاور مع أعضاء مكت

االستعراض الثاين ملـدى    " من جدول األعمال، املعنون      ١٠وذكّر الرئيس بأن البند       -٨
أُدرج يف جدول األعمـال     "  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢كفاية الفقرتني الفرعيتني    

  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦املؤقت، عمالً باملادة 
قرار جدول األعمـال املؤقـت بالـصيغة الـواردة يف الوثيقـة             واقترح الرئيس إ    -٩

FCCC/CP/2012/1    من جدول األعمال الذي يظل معلقاً وفقاً للممارسة         ١٠، باستثناء البند 
  .املعمول هبا يف اآلونة األخرية
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  :وبناًء على اقتراح من الرئيس، أقر مؤمتر األطراف جدول األعمال على النحو التايل  -١٠
  .الدورةافتتاح   -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(  
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(  
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(  
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(  
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(  
  الفرعيتني؛تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني   )و(  
  مواعيد 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(  

بالعمل التعـاوين الطويـل األجـل       تقرير الفريق العامل املخصص املعين        -٤
  .االتفاقية مبوجب

  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز  -٥
  . من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -٦
النظر يف مقترحات األطراف بإدخال تعديالت على االتفاقيـة يف إطـار              -٧

  :١٥ املادة
 ٤مـن املـادة     ) و(٢مقترح االحتاد الروسي بتعـديل الفقـرة          )أ(  

  االتفاقية؛ من
 ١٨ و ٧مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك بتعـديل املـادتني            )ب(  

  .االتفاقية من
  .تقرير جلنة التكيف  -٨
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  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٩
  عنية بالتكنولوجيا؛تقرير اللجنة التنفيذية امل  )أ(  
اختيـار اجلهـة    : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       )ب(  

  .املضيفة وتأسيس اجمللس االستشاري
 ٤من املـادة    ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني       -١٠

  .)يبقى هذا البند من جدول األعمال معلقاً( من االتفاقية
  :ملتعلقة بالتمويلاملسائل ا  -١١

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

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

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

  :البالغات الوطنية  -١٢
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول            )أ(  
  لالتفاقية؛
الغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          الب  )ب(  
  .لالتفاقية

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

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

  .لقة بأقل البلدان منواًاملسائل املتع  )ب(  
  . من االتفاقية٦املادة   -١٥
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -١٦
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  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧
  ؛٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراَجعة لفترة السنتني   )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(  

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

فان لـريوب   .  األوىل، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف بأن السيد روبرت ف         يف اجللسة   -١١
، نائب رئيس الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، بدأ مشاورات بشأن هـذه             )سورينام(

ودعا الرئيس اجملموعات والفئات املعنية إىل تقـدمي        . املسألة، ولكن الترشيحات مل تقدم بعد     
وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر      . ديسمرب/ كانون األول  ٦ حبلول   لباقيةمجيع الترشيحات ا  

. مؤمتر األطراف إرجاء انتخاب أعضاء املكتب حلني االنتهاء من عملية تلقـي الترشـيحات             
  . وُدعي السيد فان لريوب إىل مواصلة مشاوراته أثناء الدورة

ظـام الـداخلي     من مشروع الن   ٢٢وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف بأنه عمالً باملادة          -١٢
  .املعمول به، يبقى أعضاء املكتب يف مناصبهم إىل حني انتخاب من سيخلفهم

خلدمتـه  ) اململكة العربية الـسعودية   (وقدم الرئيس شكره إىل السيد حممد الصّبان          -١٣
  . الطويلة باملكتب، ونّوه بإسهاماته القّيمة يف عملية االتفاقية اإلطارية

ديسمرب، شكر الـرئيس    / كانون األول  ٨تأنفة، املعقودة يف    ويف اجللسة التاسعة املس     -١٤
السيد فان لريوب على مساعدته يف انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين، فضالً عـن أعـضاء               

  .هيئات أخرى يف إطار االتفاقية
ويف اجللسة نفسها، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف بأن أمساء املرشحني لعضوية مكتب              -١٥

 قائمة املرشحني اليت ُوزعت على األطراف، واملتاحـة علـى املوقـع    مؤمتر األطراف ترد يف  
وبناء على اقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر األطـراف أعـضاء         . الشبكي لالتفاقية اإلطارية  

   .)٣( عشرة ملؤمتر األطراف بالتزكيةمنةمكتب الدورة الثا
 __________ 

اجتمـاع األطـراف   /ترد قائمة أعضاء مكتب الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف       ) ٣(
 .<http://unfccc.int/files/bodies/cop/application/pdf/cop18_cmp8_bureau_list_pic.pdf>: على املوقع التايل
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اف يف   مؤمتر األطراف ومـؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـر              مكتب    
  كيوتو بروتوكول

  )قطر(السيد عبد اهللا بن محد العطية   :الرئيس
  )سانت كيتس ونيفيس(السيد ديالنو بارت   : الرئيسنواب

  )) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا (تشيجيال . السيدة جان ج  
  )أستراليا(السيد غاري كوان   
  )سوازيلند(السيد إميانويل دوميساين دالميين   
  )) البوليفارية-مجهورية (فرتويال ( سالرينو كالديرا السيدة كالوديا  
  )الصني(السيد سو وي   
  )أملانيا(السيدة نيكول فيلكي   

  )جورجيا(السيدة مارينا شفانغريادزي   :املقررة
   اهليئة الفرعية للمشورة رئيس

  )مجهورية ترتانيا املتحدة(السيد ريتشارد مويونغي   :العلمية والتكنولوجية
  )بولندا(السيد توماس خروتسوف   : الفرعية للتنفيذ اهليئةرئيس

  قبول املنظمات بصفة مراقب  -هاء  
  )من جدول األعمال) ه(٢البند (

نظر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل يف مذكرة أعدهتا األمانة بشأن قبول املنظمات               -١٦
FCCC/CP/2012/2/Rev.1(بصفة مراقب   

ائمة بأمساء  ، تضمنت ق  )FCCC/CP/2012/2/Add.1 و )٤(
  . منظمة غري حكومية التمست قبوهلا بصفة مراقب٧٩ست منظمات حكومية دولية و

 من االتفاقية، ووفقاً لتوصية مكتب مؤمتر األطـراف         ٧ من املادة    ٦وعمالً بالفقرة     -١٧
الذي استعرض قائمة املنظمات املقدمة لطلبات، وبناًء على اقتراح من الرئيس، قـرر مـؤمتر      

 وإضـافتها   FCCC/CP/2012/2/Rev.1 املنظمـات املـذكورة يف الوثيقـة         األطراف قبـول  
FCCC/CP/2012/2/Add.1 .  

 __________ 

 .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ يف FCCC/CP/2012/2حلت هذه الوثيقة حمل الوثيقة  )٤(
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  تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني   -واو  
  )من جدول األعمال) و(٢البند (

 وجه الرئيس اهتمام مؤمتر األطراف إىل شروح جدول األعمـال           ،يف اجللسة األوىل    -١٨
والحظ أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان هبدف      . FCCC/CP/2012/1دة يف الوثيقة    املؤقت الوار 

ديسمرب، إىل وضـع مـشاريع مقـررات        / كانون األول  ١التوصل، قبل انتهاء دورتيهما يف      
والحظ أيضاً أن الفريق العامل املخصص املعين       .  مؤمتر األطراف  اواستنتاجات كي ينظر فيه   

والفريـق العامـل    ) فريق العمل التعـاوين   (ل مبوجب االتفاقية    بالعمل التعاوين الطويل األج   
، سيقدمان نتائج أعماهلمـا  )فريق منهاج ديربان(املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز  

  . قبل هناية الدورة
واقترح الرئيس إحالة البنود التالية يف إطار مؤمتر األطراف إىل اهليئـتني الفـرعيتني                -١٩

  : تقّدما مشاريع مقررات أو استنتاجات مناسبة بشأهنالتنظرا فيها و

   الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة    
  تقرير جلنة التكيف    ٨ البند
  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  )أ(٩ البند
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة               )أ(١٤ البند

  )١٠-م أ/١ املقرر(

   الفرعية للتنفيذاهليئة    
  تقرير جلنة التكيف    ٨ البند
  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  )أ(٩ البند
اختيـار اجلهـة املـضيفة    : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   )ب(٩ البند

  وتأسيس اجمللس االستشاري
ية املقّدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل        تقرير مرفق البيئة العامل     ) ه(١١ البند

  مرفق البيئة العاملية
  إرشادات إضافية إىل صندوق أقل البلدان منواً  )و(١١ البند
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )أ(١٢ البند
  اف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطر  )ب(١٢ البند
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية   ١٣ البند
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تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة               )أ(١٤ البند
  )١٠-م أ/١ املقرر(

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(١٤ البند
   من االتفاقية٦املادة    ١٥ البند
  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(١٧ البند
  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(١٧ البند
وذُكِّر مؤمتر األطراف بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة واهليئـة               -٢٠

  ). أ(١٤و) أ(٩ و٨الفرعية للتنفيذ ستنظران يف جوانب خمتلفة من بنود جدول األعمال 
وأشار الرئيس إىل توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن مشاركة املراقبني يف اجللـسات       -٢١

 واقترح أن ُتفتح على األقل اجللستان األوىل واألخرية من املـشاورات غـري              )٥(غري الرمسية 
  .الرمسية أمام املنظمات املشاركة بصفة مراقب عند االقتضاء

، "اجلزء الرفيـع املـستوى    " من جدول األعمال املعنون      ١٨وفيما يتعلق بالبند      - ٢٢
اقترح الرئيس على مؤمتر األطراف أن يكون افتتاح اجلزء الرفيع املستوى املشترك بعـد              

ديسمرب، وأن ُيستمع إىل البيانات املقدمة باسـم جمموعـات          / كانون األول  ٤ظهر يوم   
 كانون  ٦ و ٥ت الوطنية يومي     وأن يدىل بالبيانا   سمرب،دي/ كانون األول  ٤األطراف يوم   

وسُيعقد اجلزء الرفيع املستوى على أساس أن تكون هناك قائمة واحـدة          . ديسمرب/األول
للمتحدثني وأن يتحدث كل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية اليت هـي أيـضاً                

 يف اجللـسات    اراتولن ُتتخذ أية قـر    . أطراف يف بروتوكول كيوتو، مرة واحدة فقط      
واقترح الرئيس أال تزيد . اجتماع األطراف/ة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطرافاملشترك

املدة املخصصة لكل بيان من البيانات اليت ُيدىل هبا يف اجلزء الرفيع املستوى على ثـالث                
 غري  ماتوأشار أيضاً إىل أن بيانات كبار ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظ          . دقائق

ديسمرب، وأن املدة املخصصة لكل بيان من هذه        / كانون األول  ٧ هبا يف    احلكومية سُيدىل 
  .البيانات لن تزيد على دقيقتني

وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف بأنه سيدعو إىل عقد اجتماع مائدة مـستديرة وزاري               -٢٣
   .)٦(ديسمرب/ كانون األول٥ري رمسي يف غ

 __________ 

)٥( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
" الطموح والدعم واألداء، اآلن ويف املـستقبل       "بجاء اجتماع املائدة املستديرة الوزاري غري الرمسي املتعلق          )٦(

: وتــرد معلومــات إضــافية عــن هــذا احلــدث علــى املوقــع التــايل. مببــادرة مــن الــرئيس
<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7302.php>. 
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ر الفريق العامل املخصص املعـين      تقري" من جدول األعمال،     ٤وفيما يتعلق بالبند      - ٢٤
، ذكَّر الرئيس بأن مؤمتر األطراف قـرر،        "بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية     

، متديد والية الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين           ١٧- م أ /١مبوجب املقرر   
دف مواصلة عملـه    لسنة واحدة هب  ) فريق العمل التعاوين  ( االتفاقية   بالطويل األجل مبوج  

، عن طريق مقررات    )خطة عمل بايل   (١٣- م أ /١وبلوغ احملصلة املتفق عليها عمالً باملقرر       
اعتمدهتا الدورات السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة ملؤمتر األطـراف الـيت             

 الرئيس على مؤمتر األطراف أن يسلم رئيس فريق         ترحواق. سيختتم الفريق أعماله بانتهائها   
تقريـر الفريـق إىل مـؤمتر       ) اململكة العربية السعودية  (العمل التعاوين، السيد أيسر طيب      

 ودعا السيد طيب إىل تقدمي معلومات موجزة عن تنظـيم           ،)٧(األطراف يف اجتماع الحق   
  .أعمال فريق العمل التعاوين

خـصص  تقرير الفريق العامل امل   " من جدول األعمال، املعنون      ٥وفيما يتعلق بالبند      -٢٥
، ذكَّر الرئيس بأن مـؤمتر األطـراف أنـشأ، مبوجـب            "املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز    

، فريق منهاج ديربان وطلب إليه تقدمي تقرير إىل الدورات املقبلـة ملـؤمتر              ١٧-أ م/١ املقرر
واقترح الرئيس على مـؤمتر األطـراف أن يقـدم          .  من تقدم يف أعماله    زهاألطراف عما حير  

والسيد هارالـد   ) اهلند(تشاركان لفريق منهاج ديربان، السيد جايانت موسكار        الرئيسان امل 
 ودعـا الرئيـسني     ،)٨(، تقرير الفريق إىل مؤمتر األطراف يف جلسة الحقة        )النرويج(دوفالند  

  . عن تنظيم أعمال الفريقوجزةاملتشاركني إىل تقدمي معلومات م
 أساس مقترحات الـرئيس بـشأن       ووافق مؤمتر األطراف على مواصلة أعماله على        -٢٦

  .تنظيم األعمال
باسم (، وسويسرا   ) والصني ٧٧    باسم جمموعة ال  (وأدىل ببيانات عامة ممثلو اجلزائر        - ٢٧

باسم االحتاد األورويب (، وقربص )باسم اجملموعة اجلامعة(، وأستراليا )جمموعة السالمة البيئية
، )باسـم اجملموعـة العربيـة     ( ومصر   ،) دولة، وكرواتيا  ٢٧ودوله األعضاء البالغ عددها     

 املتعـددة   - دولـة   (باسم األرجنتني، وإكوادور، وباكـستان، وبوليفيـا        (والسلفادور  
، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ودومينيكا، والسلفادور، والصني، والفلـبني،         )القوميات
دية، ونيكاراغوا، ، وكوبا، ومصر، واململكة العربية السعو) البوليفارية- مجهورية (وفرتويال 

باسـم حتـالف الـدول اجلزريـة        (، وناورو   )باسم الدول األفريقية  (، وسوازيلند   )واهلند
باسم بنما، وبريو، واجلمهوريـة     (، وكولومبيا   )باسم أقل البلدان منواً   (، وغامبيا   )الصغرية

، باسم الربازيل، وجنوب أفريقيا   (، والصني   )الدومينيكية، وشيلي، وكوستاريكا، كولومبيا   
، وطاجيكـستان   ) التكامل ألمريكا الوسطى   ةباسم منظوم (، ونيكاراغوا   )والصني، واهلند 

باسم حـوار قرطاجنـة     (، وإندونيسيا   )باسم جمموعة البلدان النامية اجلبلية غري الساحلية      (
 __________ 

 .١٨ و١٥ و١٤، الفقرات FCCC/AWGLCA/2012/5انظر  )٧(
)٨( FCCC/ADP/2012/3 ١٦، الفقرة. 
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، وفرتويـال   )باسم ائتالف بلدان الغابات املطـرية     (، وبابوا غينيا اجلديدة     )للعمل التقدمي 
 -  شعوب أمريكا الالتينيـة      جلباسم التحالف البوليفاري من أ    ) (لبوليفارية ا - مجهورية  (

  .)٩()املعاهدة التجارية للشعوب
معنية بالبيئة، وبـاملرأة    (وأدىل ببيانات ممثلو ثالث فئات من املنظمات غري احلكومية            -٢٨

  ). واملساواة بني اجلنسني، وبالشباب
نوفمرب، أشار الرئيس إىل العمـل      /تشرين الثاين  ٢٨ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٢٩

اهلام الذي تضطلع به اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ودعا رئيس اهليئة، الـدكتور               
 إىلووجه الدكتور باتشاوري االنتباه     . راجندرا باتشاوري، إىل إلقاء كلمة يف اجللسة العامة       

ير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة، وأفاد عن التقدم احملرز          االستنتاجات الرئيسية الواردة يف تقر    
  . ٢٠١٤حنو إعداد تقرير التقييم اخلامس للهيئة الذي سينجز يف عام 

ودعا الرئيس، يف أثناء الدورة، إىل عقد عدد من جلسات التقييم غري الرمسية، بغـرض      -٣٠
جلميع املشتركني بشأن تنظيم العمل     زيادة انفتاح املفاوضات وشفافيتها، وتقدمي استعراض عام        

 وطلب الرئيس إىل الـوزراء      .)١٠(يف إطار اخلطوات اجلاري اختاذها، وكيفية تقدم املفاوضات       
 الرفيعي املستوى أن يساعدوه يف التواصل الوزاري، بغية إجياد أرضية مشتركة لعدة             لنيواملسؤو

 خبطة عمل بـايل،     ج املتفق عليها عمالً   قضايا رئيسية يلزم إجنازها قبل إغالق الدورة، مثل النتائ        
 يواجلوانب املالية، واملبادئ التوجيهية لإلبالغ، واخلسائر واألضرار، وتأسيس اجمللس االستشار         

وتضمن الوزراء واملسؤولون الرفيعو املستوى السيد بيتر ألتماير        . ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   
، )أسـتراليا (، والـسيد مـارك دريفـوس        )افورةسنغ(، والسيد فيفيان باالكريشنان     )أملانيا(

، والسيدة بومو إدنا موليوا     )املكسيك(، والسيدة موكورو فلوريس     )غامبيا(فاتو غيي    والسيدة
وأسهمت ). ملديف(، والسيدة مرمي شاكيال     )سويسرا(، والسيد برونو أوبرييل     )جنوب أفريقيا (

  . مؤمتر األطراف العتمادهاهذه األنشطة يف إعداد جمموعة من املقررات أحيلت إىل
 اعتمـد مـؤمتر     ،)١١(ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح من الـرئيس           -٣١

 أعاله، واليت اعُتربت جزءاً من بوابـة        ٣٠األطراف جمموعة املقررات املشار إليها يف الفقرة        
  : وهي،)١٢(الدوحة للمناخ

  ؛"ق عليها عمالً خبطة عمل بايلالنتائج املتف"، املعنون ١٨-م أ/١املقرر   )أ(  
 __________ 

طراف يف أثناء االجتماع املشترك ملـؤمتر األطـراف         ميكن االطالع على البيانات الكاملة اليت أدلت هبا األ         )٩(
ديـسمرب مـن خـالل الـرابط التـايل          / كـانون األول   ٨اجتمـاع األطـراف يف      /ومؤمتر األطراف 

<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/webcasts.php>. 
 .<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7304.php>انظر  )١٠(
)١١( FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1و ،FCCC/CP/2012/L.13و ،FCCC/CP/2012/L.4/Rev.1 ،

 .FCCC/CP/2012/L.18، وFCCC/CP/2012/L.17، وFCCC/CP/2012/L.16، وFCCC/CP/2012/L.15و
انظـر  (اجتمـاع األطـراف     /تشمل مقررات بوابة الدوحة للمناخ أيضاً مقررين يف إطار مؤمتر األطراف           )١٢(

FCCC/KP/CMP/2012/13 ١٧، الفقرة.( 
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  ؛"النهوض مبنهاج ديربان"، املعنون ١٨-م أ/٢املقرر   )ب(  
 املرتبطـة    ُنهج التصدي للخسائر واألضـرار    "، املعنون   ١٨-م أ /٣املقرر    )ج(  

بتأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة املترتبة على تغـري               
  ؛"تعزيز القدرة على التكيفاملناخ هبدف 

  ؛"برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل"، املعنون ١٨-م أ/٤املقرر   )د(  
  ؛"تقرير اللجنة الدائمة"، املعنون ١٨-م أ/٥املقرر   )ه(  
تقرير الصندوق األخضر للمنـاخ املقـدم إىل        "، املعنون   ١٨-م أ /٦املقرر    )و(  

  ؛"هة إىل الصندوق األخضر للمناخمؤمتر األطراف واإلرشادات املوج
الترتيبات بني مـؤمتر األطـراف والـصندوق    "، املعنون ١٨-م أ /٧املقرر    )ز(  

  ".األخضر للمناخ
وعقب اجللسة التاسعة املستأنفة ملؤمتر األطراف واعتماد جمموعة املقـررات الـيت              -٣٢

مـؤمتر  تشكل بوابة الدوحة للمناخ، ُعقدت جلسة مـشتركة بـني مـؤمتر األطـراف و              
  .اجتماع األطراف من أجل االستماع إىل البيانات/األطراف

 ٧٧ لبيـان باسـم جمموعـة ا      :  طرفاً، مبا يف ذلك ما يلي      ٣٨وأدىل ببيانات ممثلو      -٣٣
والصني؛ وبيان باسم الربازيل، وجنوب أفريقيا، والصني، واهلند؛ وبيان باسم حتالف الـدول             

ورويب، ودوله األعضاء، وآيسلندا وكرواتيا؛ وبيـان       اجلزرية الصغري؛ وبيان باسم االحتاد األ     
 العربية؛ وبيان باسم الدول األفريقية؛ وبيان باسم أقل البلدان منواً، وبيان باسم             ةباسم اجملموع 

   .)١٤)(١٣(البلدان النامية املتقاربة التفكري
وطلب ممثل عن االحتاد الروسي إىل الرئيس أن يسجل إعالنني لالحتـاد الروسـي،                -٣٤

أحدمها خطي واآلخر شفوي، يف كل مـن تقريـر مـؤمتر األطـراف وتقريـر مـؤمتر                  
  ).٤٢، الفقرة FCCC/KP/CMP/2012/13انظر (اجتماع األطراف /األطراف

وباإلضافة إىل ذلك، ذكر ممثل عن اهلند أنه يقبل اجملموعة الكاملـة مـن النتـائج                  -٣٥
جموعة متكاملة وعـدم انتـهاكها      كأساس للعمل املقبل شريطة معاملة اجملموعة برمتها كم       

  .روحاً أو نصاً

 __________ 

، ) املتعددة القوميـات  -دولة  (، وباكستان، وبوليفيا    ) اإلسالمية -مجهورية  (األرجنتني، وإكوادور، وإيران     )١٣(
وتايلند، واجلزائر، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ودومينيكا، وسري النكـا، والـسلفادور، والـصني،             

، وكوبا، والكويت، ومايل، وماليزيا، ومصر، واململكة       ) البوليفارية -هورية  مج(والعراق، والفلبني، وفرتويال    
 .العربية السعودية، ونيكاراغوا، واهلند

 أعاله من جـدول األعمـال، وإىل        ٥ و ٤للمداخالت املتعلقة مبقررات بعينها، يرجى الرجوع إىل البندين          )١٤(
 .FCCC/KP/CMP/2012/13 من الوثيقة ٤٨-٤١الفقرات 
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والحظ الرئيس، أنه سيجري التعبري، كما هو مطلوب، عن املخاوف املـذكورة يف               -٣٦
  .تقرير الدورة

  ).بيئية، ونقابية، وشبابية(وأدىل ببيانات ممثلو ثالث فئات من املنظمات غري احلكومية   -٣٧
طراف على ما أبدته من استعداد ومرونـة  وعالوة على ذلك، شكر الرئيس مجيع األ   -٣٨

يف ضمان توصل العملية احلكومية الدولية إىل هذه اجملموعة املتوازنة من املقررات يف إطـار               
  .بوابة الدوحة للمناخ، ويف ضمان اعتمادها اعتماداً مجاعياً

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

، دول  ١٧-م أ /١٩ اجللسة الثانية، أشار الرئيس إىل أن مؤمتر األطراف دعا يف مقـرره              يف  -٣٩
أوروبا الشرقية إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، والدورة التاسعة             

 عشرة  لتاسعةوأدىل ممثل بولندا ببيان عرض فيه استضافة الدورة ا        . اجتماع األطراف /ملؤمتر األطراف 
  .اجتماع األطراف يف وارسو، بولندا/ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

وأشار الرئيس إىل أن رئـيس مـؤمتر األطـراف يف دورتـه العـشرين ومـؤمتر                   -٤٠
اجتماع األطراف يف دورته العاشرة سيكون من جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة             /األطراف

وشجَّع الرئيس جمموعـة دول     .  التناوب بني اجملموعات اإلقليمية    والكارييب، متاشياً مع قاعدة   
أمريكا الالتينية والكارييب على مواصلة مشاوراهتا كي تعتمد يف هذه الدورة جهـة مـضيفة    

ودعـا  . اجتماع األطراف /للدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف       
لتقدم بعروض الستضافة مؤمتر األطراف يف دورته احلادية        الرئيس أيضاً األطراف املهتمة إىل ا     

 يف دورته احلادية عشرة، وأشار إىل أن رئـيس          طرافاجتماع األ /والعشرين ومؤمتر األطراف  
اجتماع األطـراف يف دورتـه      /مؤمتر األطراف يف دورته احلادية والعشرين ومؤمتر األطراف       

ية ودول أخرى، متاشياً مع قاعدة التناوب احلادية عشرة سيكون من جمموعة دول أوروبا الغرب
  . ببيانافوأدىل ممثل ألحد األطر. بني اجملموعات اإلقليمية

مشاورات غري رمسية حول هـذا      ) قطر(واقترح الرئيس أن جيري الدكتور علي املال          -٤١
البند من جدول األعمال نيابة عنه، بغية اقتراح مشروع مقرر ينظر فيه مؤمتر األطـراف يف                

  . ته اخلتاميةجلس
ويف اجللسة التاسعة، دعا الرئيس مؤمتر األطراف إىل النظر يف مشروع مقرر يقبـل                -٤٢

العرض السخي الذي قدمته حكومة بولندا الستضافة الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطـراف             
 اعتمد  ،)١٥(وبناء على اقتراح من الرئيس    . رافاجتماع األط /والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف   

وأدىل ". مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلـة " املعنون ١٨-م أ /٢٦ املقررمؤمتر األطراف   
  .ممثل لطرف واحد ببيان

 __________ 
)١٥( FCCC/CP/2012/L.8. 
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  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -حاء  
  )من جدول األعمال) ح(٢البند (

 الذي  ،)١٦(ضيف اجللسة التاسعة، وجه الرئيس االنتباه إىل التقرير املتعلق بوثائق التفوي            -٤٣
 من مشروع ٢٠أشار إىل أن املكتب فحص وثائق تفويض ممثلي األطراف وقبلها وفقاً للمادة      

  .النظام الداخلي املعمول به
ويف اجللسة نفسها، قبل مؤمتر األطراف، على أسـاس تقريـر املكتـب ووثيقـة                 -٤٤

ألطراف اليت  ، وثائق تفويض ا   )بوروندي(إضافية مقدمة إىل األمانة من طرف واحد         تفويض
  .حضرت الدورة

  احلضور  -طاء  
حضر الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورتني املتزامنتني للـهيئتني الفـرعيتني               -٤٥
 طرفاً يف االتفاقية، وكذلك دول مشاركة بصفة مراقب، وممثلون عن هيئات األمم             ١٨٩ ممثلو

ؤسسات املتخصصة، واملنظمـات ذات     املتحدة وبراجمها، وأمانات االتفاقيات، والوكاالت وامل     
  .ولالطالع على القائمة الكاملة، انظر املرفق األول هلذا التقرير.  منظومة األمم املتحدةالصلة يف

.  دولية ومنظمـة غـري حكوميـة     منظمة حكومية  ٥٨٨وحضر الدورة أيضاً ممثلو        -٤٦
  .   FCCC/CP/2010/INF.2 ولالطالع على القائمة الكاملة، انظر الوثيقة 

  الوثائق   -ياء   
ترد يف املرفق اخلامس هلذا التقرير الوثائق اليت ُعرضت على مؤمتر األطراف يف دورته                 -٤٧ 

  .الثامنة عشرة

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني   -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

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

كان معروضاً على مؤمتر األطراف تقريـر اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                 -٤٨
 ١٤والتكنولوجية عن دورهتا السادسة والثالثني، املعقودة يف بون، أملانيا، يف الفتـرة مـن               

  .)١٧(٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل
 __________ 

)١٦( FCCC/CP/2012/7–FCCC/KP/CMP/2012/12. 
)١٧( FCCC/SBSTA/2012/2. 
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ميـة والتكنولوجيـة،    ويف اجللسة التاسعة، عرض رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العل          -٤٩
يئة عن دورهتا الـسابعة     مشروع تقرير اهل  ) مجهورية ترتانيا املتحدة  (السيد ريتشارد مويونغي    

 يف دورهتـا الـسابعة      )١٩(وأوصت اهليئة .  وقدم تقريراً شفوياً عن نتائج دورهتا      ،)١٨(والثالثني
  . مبشروعي مقررين قدمتهما إىل مؤمتر األطراف العتمادمها،والثالثني

وأبلغ أيضاً رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا بأن اهليئة أوصت يف              -٥٠
 بشأن البحوث واملراقبـة املنهجيـة كـي         )٢٠(دورهتا السابعة والثالثني مبشاريع استنتاجات    

  .يعتمدها مؤمتر األطراف
األطراف كما أبلغ رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية رئيس مؤمتر             -٥١

من جدول  ) أ(١١ أحالت إىل مؤمتر األطراف مشروع مقرر بشأن البند الفرعي           )٢١(بأن اهليئة 
املبـادئ التوجيهيـة    ‘ ببرنامج العمل بشأن شكل جدويل موحد خـاص         "األعمال املعنون   

، كي يواصل   "‘ بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة        قلالتفاقية فيما يتعل  
  .متر األطراف النظر فيهمؤ
طراف وأبلغ أيضاً رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية رئيس مؤمتر األ            -٥٢

تقريـر اللجنـة    "من جدول أعمال مؤمتر األطراف، املعنون       ) أ(٩فيما يتعلق بالبند الفرعي     
طراف مشروع مقرر كـي      أحالت إىل مؤمتر األ    )٢٢(، بأن اهليئة  "   التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  

  . النظر فيهاصليو
ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علمـاً               - ٥٣

بتقرير الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة،             
ة والتكنولوجية،  تقرير الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمي         ومشروع

 وأعرب عن تقديره للسيد مويـونغي الجتـهاده يف توجيـه            س،والتقرير الشفوي للرئي  
  .اهليئة  أعمال
 اعتمـد   ،)٢٣(وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة            -٥٤
ـ         " املعنون   ١٨-م أ /٢٢األطراف املقرر    مؤمتر ار األنشطة املنفـذة تنفيـذاً مـشتركاً يف إط
  ".التجريبية املرحلة

 __________ 

)١٨( FCCC/SBSTA/2012/L.20. 
)١٩ ( FCCC/SBSTA/2012/L.27    و.  أدنـاه  ٥٤، وانظر الفقرةFCCC/SBSTA/2012/L.22–FCCC/SBI/2012/L.33 ،

 . أدناه٩٦وانظر الفقرة 
)٢٠( FCCC/SBSTA/2012/L.25/Add.1، أدناه٥٥ وانظر الفقرة . 
)٢١( FCCC/SBSTA/2012/L.33 أدناه٥٦، وانظر الفقرة . 
)٢٢( FCCC/SBSTA/2012/L.32 أدناه٩٨، وانظر الفقرة . 
)٢٣( FCCC/SBSTA/2012/L.27. 
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 اعتمد مؤمتر   ،)٢٤(وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          -٥٥
الحـظ مـؤمتر    "األطراف استنتاجات بشأن البحوث واملراقبة املنهجية، بالصيغة التاليـة،          

اليت ُعقدت يف جنيف    األطراف بتقدير نتائج الدورة االستثنائية ملؤمتر األرصاد اجلوية العاملي،          
، فيما يتعلق بتعزيز تنفيـذ      ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ إىل   ٢٩ يف الفترة من     سرا،بسوي

 الرامي إىل تعزيز إنتاج وإتاحة وتقدمي وتطبيق تنبـؤات          )٢٥(اإلطار العاملي للخدمات املناخية   
   ".وخدمات مناخية تستند إىل العلم

ر الرئيس إىل أن اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة          ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، أشا      -٥٦
بشأن برنامج العمل املتعلق بإعداد شكل  )٢٦(والتكنولوجية أوصت مؤمتر األطراف مبشروع مقرر

 ناملبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بـشأ     "  جدويل موحد لتقدمي املعلومات إلكترونياً وفقاً لل      
انظـر  (، كي يواصل مؤمتر األطراف النظر فيه        "فترة السنتني تقارير البلدان األطراف املتقدمة ل    

وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف بأنه طلب من رئيس اهليئة أن يواصل مشاوراته، ).  أعاله٥١الفقرة 
 مـن وبناء علـى اقتـراح      . وأنه دعا أيضاً وزيرين إلجراء اتصاالت وزارية بشأن هذه املسألة         

شكل جدويل موحد خـاص     " املعنون   ١٨-م أ /١٩ملقرر   اعتمد مؤمتر األطراف ا    ،)٢٧(الرئيس
  ".‘املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني‘ ب

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

 للتنفيذ عن دورهتا الـسادسة      كان معروضاً على مؤمتر األطراف تقرير اهليئة الفرعية         -٥٧
  .)٢٨(٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٤ترة من والثالثني، املعقودة يف بون يف الف

ويف اجللسة التاسعة، عرض رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس خروتـسوف              -٥٨
نتائج  وقدم تقريراً شفوياً عن      ،)٢٩(مشروع تقرير اهليئة عن دورهتا السابعة والثالثني      ) بولندا(

 يف دورهتا السادسة والثالثني مبشروعي قـرارين،        ،)٣٠(وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ   . دورهتا
  . السابعة والثالثني بسبعة مشاريع قرارات كي يعتمدها مؤمتر األطرافورهتاويف د

 __________ 
)٢٤( FCCC/SBSTA/2012/L.25/Add.1. 
 .<http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php>انظر  )٢٥(
)٢٦( FCCC/SBSTA/2012/L.33. 
)٢٧( FCCC/CP/2012/L.12. 
)٢٨( FCCC/SBI/2012/15و ،Add.1و ،Add.2. 
)٢٩( FCCC/SBI/2012/L.27. 
)٣٠ ( FCCC/SBI/2012/L.36    ٦٢، وانظر الفقرة)أ (و. أدناهFCCC/SBI/2012/L.39     ٦٢، وانظر الفقـرة)أدنـاه ) ب .

، FCCC/SBSTA/2012/L.22–FCCC/SBI/2012/L.33و. أدناه) ج(٦٢، وانظر الفقرة    FCCC/SBI/2012/L.45و
، FCCC/SBI/2012/15/Add.1و.  أدنـاه  ١٢٥، وانظر الفقرة    FCCC/SBI/2012/L.49و.  أدناه ٩٦قرة  وانظر الف 

، FCCC/SBI/2012/L.47و.  أدنـاه  ١٣١، وانظر الفقرة    FCCC/SBI/2012/15/Add.1و.  أدناه ١٢٧وانظر الفقرة   
 . أدناه١٤٠، وانظر الفقرة FCCC/SBI/2012/L.32و.  أدناه١٣٧وانظر الفقرة 
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وأبلغ رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ رئيس مؤمتر األطراف أيضاً بأن اهليئـة أحالـت                -٥٩
بكل من بنود جدول أعمال اهليئة التالية مشروع مقرر إىل مؤمتر األطراف كـي              يتصل   فيما

  :يواصل النظر فيه
عمل فريق اخلرباء االستـشاري     "من جدول األعمال،    ) أ(٤البند الفرعي     )أ(  

   ؛)٣١("املعين بالبالغات الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
تشكيل فريق اخلـرباء الفنـيني املعـين        : "من جدول األعمال  ) ب(٥البند    )ب(  

   ؛)٣٢("يالت الدولية وطرائقه وإجراءاتهباملشاورات والتحل
عملية لتمكني األطراف من أقل البلـدان       : "من جدول األعمال  ) أ(٩البند    )ج(  

 إعـداد   منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمـال              
   ؛)٣٣("وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجـة      : " من جدول األعمال   ١٠البند    )د(  
خ عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لـتغري املنـا               

   .)٣٤("هبدف تعزيز القدرة على التكيف
اهليئة الفرعية للتنفيذ رئيس مؤمتر األطراف بـأن اهليئـة أحالـت            كما أبلغ رئيس      -٦٠
يتصل بالبنود التالية من جدول أعمال مؤمتر األطراف مـشاريع مقـررات إىل مـؤمتر                فيما

  :األطراف كي يواصل النظر فيها
   ؛)٣٥("تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا"من جدول األعمال، ) أ(٩البند   )أ(  
املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا     "من جدول األعمال،    ) ب(٩لبند  ا  )ب(  

   .)٣٦("اختيار اجلهة املضيفة وتأسيس اجمللس االستشاري: املناخ
ويف اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر األطراف علماً، بناء على اقتراح من الرئيس، بتقرير               -٦١

 ومشروع تقرير الدورة السابعة والـثالثني       الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ،     
للهيئة، والتقرير الشفوي املقدم من رئيس اهليئة، وأعرب للسيد خروتسوف عـن تقـديره              

  .ملهارته يف توجيه أعمال اهليئة بوصفه رئيساً هلا

 __________ 

)٣١( FCCC/SBI/2012/L.53/Rev.1 أدناه١٢٩، وانظر الفقرة . 
)٣٢( FCCC/SBI/2012/L.50 أدناه٦٤، وانظر الفقرة . 
)٣٣( FCCC/SBI/2012/L.41 أدناه٦٣، وانظر الفقرة . 
)٣٤( FCCC/SBI/2012/L.44 أدناه٦٥، وانظر الفقرة . 
)٣٥( FCCC/SBSTA/2012/L.32و ،FCCC/SBI/2012/L.51 أدناه٩٨، وانظر الفقرة . 
)٣٦( FCCC/SBI/2012/L.54 أدناه١٠٢-١٠٠، وانظر الفقرات . 
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 اعتمد مـؤمتر األطـراف املقـررات        ،)٣٧(وبناء على توصيات اهليئة الفرعية للتنفيذ       -٦٢
  :التالية الثالثة

تعزيز التوازن بني اجلنسني وحتسني مـشاركة       " املعنون   ١٨-م أ /٢٣املقرر    )أ(  
املرأة يف املفاوضات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ، ويف متثيـل                

  ؛"األطراف يف اهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقية أو بروتوكول كيوتو
  ؛"النموذج األويل للسجل" املعنون ١٨-م أ/١٦املقرر   )ب(  
  ".استعراض اآللية املالية" املعنون ١٨-م أ/٨املقرر   )ج(  

مث أشار رئيس مؤمتر األطراف إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ أوصت مبشروع مقـرر                -٦٣
) ج(٥٩انظر الفقرة   ( كي يواصل مؤمتر األطراف النظر فيه        )٣٨(بشأن خطط التكيف الوطنية   

 مؤمتر األطراف بأنه طلب إىل رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ أن يواصـل             وأبلغ الرئيس ). أعاله
 اعتمـد مـؤمتر األطـراف       ،)٣٩(وبناء على اقتراح من الرئيس    .  املسألة هذهمشاوراته بشأن   

  ".خطط التكيف الوطنية" املعنون ١٨-م أ/١٢ املقرر
 بـشأن  )٤٠(قـرر وأشار الرئيس أيضاً إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ أوصت مبشروع م     -٦٤

تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته، كـي            
وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف    ). أعاله) ب(٥٩انظر الفقرة   (يواصل مؤمتر األطراف النظر فيه      

وبناء على  . ةبأنه طلب إىل رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ أن يواصل مشاوراته بشأن هذه املسأل            
تـشكيل فريـق    " املعنون   ١٨-م أ /١٧ اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      ،)٤١(اقتراح من الرئيس  

  ".اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته
 اعتمـد مـؤمتر     ،)٤٢(ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح من الـرئيس           -٦٥

 املرتبطة بتأثريات تغـري   ُنهج التصدي للخسائر واألضرار" املعنون ١٨-م أ/٣األطراف املقرر   
املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة املترتبة على تغري املنـاخ هبـدف        

، كجزء من جمموعة املقررات اليت سيطلق عليهـا اسـم بوابـة             "تعزيز القدرة على التكيف   
  .الدوحة للمناخ

يف اجللسة التاسعة املستأنفة، أحاط مؤمتر األطراف علماً بأن اجللسة اخلتامية للهيئة            و  -٦٦
الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني مل تصل إىل قرار بـشأن املـشاورات املتعلقـة                

 ٦بالترشيحات ملنصيب نائب رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ ومقررها، وأن اهليئة، استثناء للفقرة             
 __________ 

)٣٧( FCCC/SBI/2012/L.36و ،FCCC/SBI/2012/L.39و ،FCCC/SBI/2012/L.45. 
)٣٨( FCCC/SBI/2012/L.41. 
)٣٩( FCCC/CP/2012/L.2. 
)٤٠( FCCC/SBI/2012/L.50. 
)٤١( FCCC/CP/2012/L.5. 
)٤٢( FCCC/CP/2012/L.4/Rev.1. 
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 من مشروع النظام الداخلي املطبق، طلبت إىل مؤمتر األطـراف أن ينتخـب              ٢٧ املادة   من
ويف اجللسة نفـسها، انتخـب   . أعضاء مكتبها، توفرياً للمزيد من الوقت ملواصلة املشاورات   

) سانت كيتس ونيفـيس   (مؤمتر األطراف، بناء على اقتراح من الرئيس، السيد فان ليربوب           
  .مقررةً للهيئة) ليسوتو(ماهاهابيزا . السيدة مابافوكينغ ف وئة،نائباً لرئيس اهلي

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

  ) من جدول األعمال٤البند (
 اعتمد مؤمتر األطراف  ،)٤٣(يف اجللسة التاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح من الرئيس          -٦٧
، كجزء من جمموعـة     "النتائج املتفق عليها عمالً خبطة عمل بايل      " املعنون   ١٨-م أ /١ قررامل

  .مقررات سيطلق عليها اسم بوابة الدوحة للمناخ
وعقب اجللسة التاسعة املستأنفة ملؤمتر األطراف واعتماد جمموعة املقـررات الـيت              -٦٨

طـراف ومـؤمتر    تشكل بوابة الدوحة للمنـاخ، ُعقـدت جلـسة مـشتركة ملـؤمتر األ             
   .)٤٤(اف من أجل االستماع إىل البياناتاجتماع األطر/األطراف

وأعرب ممثلو سويسرا وكندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان عن دواعي قلقهم             -٦٩
  .١٨-م أ/١ من املقرر ٢فيما يتصل بصيغة الفقرة 

من املقرر نفـسه    ) ج(و) ب(١٩وأشار ممثل عن سويسرا إىل أن الفقرتني الفرعيتني           -٧٠
حتيدان عن التركيز على فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً، ونتائجهـا املتعلقـة          

  .بالتخفيف، واحتياجاهتا من الدعم
وأشار ممثل عن سويسرا وممثل عن الواليات املتحدة إىل أنه ال ينبغـي النظـر إىل                  -٧١

  .املواد املعنية من االتفاقية من املقرر نفسه على أهنا إعادة لتفسري ٥٤ الفقرة
وأثار ممثل عن سويسرا دواعي القلق بشأن طمـوح التمويـل يف املقـرر نفـسه،              -٧٢

  .وبالتحديد بشأن احلاجة إىل تقييم الدروس املستفادة من متويل البداية السريعة، وإىل تطويرها
قلقه إزاء مـستوى  وأفاد ممثل عن غامبيا، متكلماً باسم أقل البلدان منواً، عن دواعي       -٧٣

  .طموح التمويل والتخفيف يف املقرر نفسه
وأعرب ممثل عن نيكاراغوا عن حتفظات على أسلوب تناول مـسألة التمويـل يف                -٧٤
  .نفسه املقرر

 __________ 
)٤٣( FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1. 
 . أعاله٩اشية مثل احل )٤٤(
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وأوضح ممثل عن الفلبني، متكلماً باسم البلدان النامية املتقاربة الـتفكري، أن هنـاك                -٧٥
يما فيما يتصل بضرورة توسيع نطاق التمويل املقدم     أوجه قصور شديد يف ذلك املقرر، وال س       

إىل البلدان النامية، وكذلك بشأن إجراءات التخفيف يف البلدان املتقدمة وإمكانيـة مقارنـة              
  . وتدابري االستجابة، والتكنولوجيا، وبناء القدرات، والتكيف، والنُهج القطاعيةات،اإلجراء
أعرب فيه عن حتفظاته علـى      )  البوليفارية -ة  مجهوري(وأدىل ببيان ممثل عن فرتويال        -٧٦

  .جوانب من نتائج عمل الفريق فيما يتصل بآليات سوق الكربون
وأشار الرئيس إىل أنه سيجري التعبري، كما هو مطلوب، عن هذه البيانات املذكورة               -٧٧

  .أعاله يف تقرير الدورة

  للعمل املعززتقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان   -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

تمد مؤمتر األطراف  اع ،)٤٥(يف اجللسة املستأنفة التاسعة، وبناء على اقتراح من الرئيس          -٧٨
، كجزء من جمموعة مقـررات سـيطلق        "النهوض مبنهاج ديربان  " املعنون   ١٨-م أ /٢املقرر  

  .عليها اسم بوابة الدوحة للمناخ
ستأنفة ملؤمتر األطراف واعتماد جمموعة املقـررات الـيت         وعقب اجللسة التاسعة امل     -٧٩

تشكل بوابة الدوحة للمنـاخ، ُعقـدت جلـسة مـشتركة ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                 
   .)٤٦(الستماع إىل البياناتاجتماع األطراف من أجل ا/األطراف

 وأشار ممثلو كندا والواليات املتحدة واليابان يف بيانـاهتم إىل قلقهـم إزاء الفقـرة                -٨٠
   .)٤٧( التعبري عن ذلك يف تقرير الدورةاألخرية من ديباجة املقرر، وطلبوا

وأعرب ممثل عن الفلبني، متكلماً باسم البلدان النامية املتقاربة التفكري، عن قلقه إزاء               -٨١
  .احملتوى املوضوعي للمقرر

ذكورة وأشار الرئيس إىل أنه سيجري التعبري، كما هو مطلوب، عن هذه البيانات امل              -٨٢
  .أعاله يف تقرير الدورة

 __________ 
)٤٥( FCCC/CP/2012/L.13. 
 . أعاله٩مثل احلاشية  )٤٦(
 . أعاله٩مثل احلاشية  )٤٧(
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   من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

، FCCC/CP/2009/3يف اجللسة الثانية، أحال الرئيس مؤمتر األطراف على الوثـائق             -٨٣
، FCCC/CP/2009/7، و FCCC/CP/2009/6، و FCCC/CP/2009/5، و FCCC/CP/2009/4و
  .FCCC/CP/2010/3و

وعند تقدمي هذا البند من جدول األعمال، أشار الرئيس إىل أن سـتة مقترحـات                 -٨٤
تتضمنها الوثـائق  (إلعداد بروتوكول يف إطار االتفاقية قُدمت كي ينظر فيها مؤمتر األطراف       

ند من جدول األعمال يف     ، وأن مؤمتر األطراف نظر يف هذا الب       ) أعاله ٨٣املذكورة يف الفقرة    
  . والسادسة عشرة والسابعة عشرةعشرةدوراته اخلامسة 

وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إبقاء هذا البند مفتوحاً والعـودة                -٨٥
  . إليه يف اجللسة العامة اخلتامية

متر األطـراف   ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح من الرئيس، اتفق مؤ            -٨٦
على إدراج هذا البند من جدول األعمال يف جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عـشرة               

  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠ملؤمتر األطراف، عمالً باملادتني 

النظر يف مقترحات األطراف بإدخال تعديالت على االتفاقية يف إطـار             -سابعاً  
  ١٥ املادة

  ) من جدول األعمال٧ البند(

   من االتفاقية ٤من املادة ) و(٢مقترح االحتاد الروسي بتعديل الفقرة   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٧البند (

، اليت  FCCC/CP/2011/5يف اجللسة الثانية، أحال الرئيس مؤمتر األطراف على الوثيقة            -٨٧
ونظر مؤمتر .  من االتفاقية٤ املادة من) و(٢تتضمن مقترحاً من االحتاد الروسي بتعديل الفقرة     

األطراف يف هذا املقترح يف دورته السابعة عشرة وقرر إدراجه كبند من جـدول األعمـال                
 من مـشروع    ١٦و) ج(١٠ األطراف يف دورته الثامنة عشرة، عمالً باملادتني         ؤمتراملؤقت مل 

  .النظام الداخلي املعمول به
  .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان  -٨٨
بناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال يرأسه الـسيد              و  -٨٩

  .، إلجراء مشاورات بشأن هذه املسألة)كوستاريكا(خافيري دياز كارمونا 
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ويف اجللسة التاسعة، وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إدراج البند               -٩٠
) ج(١٠سعة عشرة ملؤمتر األطراف، عمـالً باملـادتني   يف جدول األعمال املؤقت للدورة التا    

وأعرب الرئيس عن شكره للسيد دياز كارمونا .  من مشروع النظام الداخلي املعمول به  ١٦و
  . بشأن هذه املسألةوراتلتيسريه املشا

   من االتفاقية١٨ و٧مقترح بابوا غينيا اجلديدة واملكسيك بتعديل املادتني   -باء  
  )دول األعمالمن ج) ب (٧البند (

ــة     -٩١ ــى الوثيق ــراف عل ــؤمتر األط ــرئيس م ــال ال ــة، أح ــسة الثاني يف اجلل
FCCC/CP/2011/4/Rev.1             ٧، اليت تتضمن مقترحاً من بابوا غينيا اجلديدة بتعـديل املـادتني 

ونظر مؤمتر األطراف يف هذا املقترح يف دورته الـسابعة عـشرة وقـرر    .  من االتفاقية ١٨و
ألعمال املؤقت ملؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عـشرة، عمـالً           إدراجه كبند من جدول ا    

  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠باملادتني 
  . وأدىل ممثل طرف واحد ببيان باسم املكسيك وبابوا غينيا اجلديدة  -٩٢
وبعد أن الحظ الرئيس أن املكسيك طلبت مزيداً من الوقت إلجـراء مـشاوراهتا،                -٩٣
  . ترح اإلبقاء على هذا البند الفرعي مفتوحاًاق

ويف اجللسة التاسعة، وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مـؤمتر األطـراف إدراج                -٩٤
البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة التاسـعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف، عمـالً                 هذا

طرف واحـد ببيـان     وأدىل  .  من مشروع النظام الداخلي املعمول به      ١٦و) ج(١٠ باملادتني
  .ديدةباسم املكسيك وبابوا غينيا اجل

  تقرير جلنة التكيف   -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

وقرر مؤمتر األطراف يف    .  معروضاً على مؤمتر األطراف    )٤٨(كان تقرير جلنة التكيف     -٩٥
علميـة  جلسته األوىل إحالة هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعيـة للمـشورة ال              

  .والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظرا فيه
ويف اجللسة التاسعة، وبناء على توصية مـن اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة          -٩٦

 املعنـون   ١٨-م أ /١١ اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      ،)٤٩(والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ   
  "أعمال جلنة التكيف"

 __________ 

)٤٨( FCCC/SB/2012/3و ،Corr.1. 
)٤٩( FCCC/SBSTA/2012/L.22–FCCC/SBI/2012/L.33. 
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  نولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا تطوير التك  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٩البند (

.  معروضاً على مؤمتر األطـراف     )٥٠(كان تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا       -٩٧
ألوىل إحالة هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية          وقرر مؤمتر األطراف يف جلسته ا     

  .للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظرا فيه
ويف اجللسة التاسعة، أشار الـرئيس إىل أن اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                  -٩٨

 إىل مؤمتر األطـراف كـي       )٥١(والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ أحالتا مشروع مقررمها      
كما أبلغ مـؤمتر    ). أعاله) أ(٦٠ و ٥٢انظر الفقرتني   (يواصل النظر فيه ويضع صيغته النهائية       

األطراف بأنه طلب إىل رئيسي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة             
 اعتمد مؤمتر   ،)٥٢( من الرئيس  وبناء على اقتراح  . للتنفيذ أن يواصال مشاوراهتما يف هذه املسألة      

  ".تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا" املعنون ١٨-م أ/١٣األطراف املقرر 

اختيار اجلهة املضيفة وتأسيس    : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       -باء  
  اجمللس االستشاري

  )من جدول األعمال) ب(٩البند (
قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند الفرعي من جدول األعمـال           يف اجللسة األوىل،      -٩٩

  .إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه
ويف اجللسة التاسعة، أشار الرئيس إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ أوصت مبشروع مقرر               -١٠٠

 مؤمتر   كي ينظر فيه    )٥٣(بشأن ترتيبات تشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ على حنو كامل         
وأشار الرئيس كذلك إىل أنه طلب إىل رئيس اهليئة         ). أعاله) ب(٦٠انظر الفقرة   (األطراف  
ويف اجللـسة  .  أن يواصل مشاوراته، وأنه قام بأنشطة اتصال رفيعة املـستوى       لتنفيذالفرعية ل 

 املعنون  ١٨-م أ /١٤ اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      ،)٥٤(نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس     
  ".رتيبات لتشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ على حنو كاملت"

 __________ 
)٥٠( FCCC/SB/2012/2. 
)٥١( FCCC/SBSTA/2012/L.32و ،FCCC/SBI/2012/L.51. 
)٥٢( FCCC/CP/2012/L.9. 
)٥٣( FCCC/SBI/2012/L.54. 
)٥٤( FCCC/CP/2012/L.10. 
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ويف اجللسة املستأنفة التاسعة، أبلغ الرئيس األطـراف بـأن املـشاورات املتعلقـة                -١٠١
بترشيحات ممثلي احلكومات يف اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ مل تنتـه،             

. ٢٠١٣مارس  / آذار ١٤قية إىل األمانة حبلول     وحث اجملموعات على تقدمي الترشيحات املتب     
 بناء على اقتراح من الرئيس، على اعتبار املرشحني منتخبني يف الدورة            راف،واتفق مؤمتر األط  

  . للممارسة املتبعةالثامنة عشرة ملؤمتر األطراف مبجرد تلقي الترشيحات املتبقية، وذلك وفقاً
ن الرئيس، انتخب مؤمتر األطـراف ممثلـي        ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح م        -١٠٢

   :)٥٥(احلكومات التالية أمساؤهم يف اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

   احلكومات يف اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخممثلو    
  اجملموعة  املمثل
  )) البوليفارية-مجهورية (فرتويال ( بيدرو بورغيس السيد
  )دومينيكا( كولني غويسيت السيد
  )غرينادا( سبنسر لينوس توماس السيد
  )أوغندا( فريد ماتشولو أوندوري السيد
  )رواندا( روز موكانكوميجي السيدة

اف غري املدرجة يف املرفقاألطر
  األول لالتفاقية

  )إسبانيا( سارة آجنسن مونيوز السيدة
  )سويسرا( يورغ غروتر السيد

األطراف املدرجة يف املرفـق
  يةاألول لالتفاق

    )كندا( ديفيد هنري السيد
    )اليابان( كازوهيكو هونبو السيد
    )يرلنداآ( ماثيو كينيدي السيد
    )بولندا(جاكوبوفيتش  -  بيوتر باشاليسالسيد
    )السويد( مايكل رانتيل السيد
    )الواليات املتحدة( غريفني تومبسون السيد

 __________ 
 :ترد أحدث قائمة باألعضاء يف املوقع التايل )٥٥(

<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>.  
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مـن  ) ب(و) أ(٢ الثاين ملدى كفاية الفقرتني الفـرعيتني        االستعراض  -عاشراً  
   )٥٦( من االتفاقية٤ املادة

  ) ُيرجأ النظر فيه:  من جدول األعمال١٠البند (

  املسائل املتعلقة بالتمويل  -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل طويل األجل   -ألف  
  )ألعمالمن جدول ا) أ(١١البند (

.  معروضة على مؤمتر األطـراف FCCC/CP/2012/3يف اجللسة الثانية، كانت الوثيقة     -١٠٣
، )جنـوب أفريقيـا   (ودعا الرئيس رئيسي برنامج العمل املتشاركني، السيد ظهـري فقـري            

  .إىل عرض التقرير، )النرويج(جيورغ بورستينغ  والسيد
  .ما املتعلق هبذه املسألة اهلامةوشكر الرئيس الرئيسني املتشاركني على عمله  -١٠٤
 طرفاً، من بينهم متحدثون باسم البلدان األفريقية، وحتالف         ٢٦وأدىل ببيانات ممثلو      -١٠٥

وأدىل طرف واحـد    . الدول اجلزرية الصغرية، واالحتاد األورويب ودوله األعضاء، وكرواتيا       
  .ببيان باسم املنظمات النقابية غري احلكومية

قتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتـصال يتـشارك            وبناًء على ا    - ١٠٦
، للنظر  )أستراليا(والسيد غريغوري أندروز    ) اجلزائر(تيسري أعماله السيد كمال مجوعي        يف

  .)٥٧(يف التقرير
 اعتمـد مـؤمتر     ،)٥٨(ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح من الـرئيس           -١٠٧

، كجـزء   "برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل     " املعنون   ١٨-م أ /٤األطراف املقرر   
  .من جمموعة مقررات سيطلق عليها اسم بوابة الدوحة للمناخ

 __________ 

 سُينظر   من مشروع النظام الداخلي املعمول به،      ١٦أرجأ مؤمتر األطراف النظر يف هذا البند، ووفقاً للمادة           )٥٦(
 .فيه خالل الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

 ".املسائل املتعلقة بالتمويل" من جدول األعمال، ١١من البند ) د-أ(نظر فريق االتصال يف البنود الفرعية  )٥٧(
)٥٨( FCCC/CP/2012/L.15. 
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  تقرير اللجنة الدائمة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١١البند (

. FCCC/CP/2012/4يف اجللسة الثانية، أحال الرئيس مؤمتر األطراف علـى الوثيقـة         -١٠٨
، ونائب الرئيس، السيد ستيفان شفاغر      )أنتيغوا وبربودا (الرئيس السيدة ديان بالك الين      ودعا  

  . ، إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف العمل حىت تارخيه)سويسرا(
  .وشكر الرئيس رئيسة اللجنة الدائمة ونائبها ومجيع أعضائها على عملهم  -١٠٩
  .بينهم متحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغريةوأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، من   -١١٠
وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال يتـشارك يف                -١١١

   .)٥٩(تيسري أعماله السيد مجوعي والسيد أندروز، للنظر يف تقرير اللجنة الدائمة
ـ           -١١٢  اعتمـد مـؤمتر     ،)٦٠(رئيسويف اجللسة التاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح من ال

، كجزء من جمموعـة مقـررات       "تقرير اللجنة الدائمة  " املعنون   ١٨-م أ /٥األطراف املقرر   
  .سيطلق عليها اسم بوابة الدوحة للمناخ

تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مـؤمتر األطـراف واإلرشـادات              -جيم  
  املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ 

  ) جدول األعمالمن) ج(١١البند (
 الـيت   FCCC/CP/2012/5يف اجللسة الثانية، ُعرضت على مؤمتر األطراف الوثيقـة            -١١٣

  .تتضمن تقرير الصندوق األخضر للمناخ
، الرئيسني املتـشاركني    )أستراليا(ودعا الرئيس السيد فقري والسيد إيوين ماكدونالد          -١١٤

  . يف العمل حىت تارخيهجمللس الصندوق، إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز
وشكر الرئيس الرئيسني املتشاركني ومجيع أعضاء اجمللس على ما أحرزوه من تقدم              -١١٥

  .كما شكر الرئيس األطراف اليت عرضت استضافة الصندوق. حىت تارخيه
 طرفاً، من بينهم متحدثون باسم الدول األفريقية، وحتـالف          ١١وأدىل ببيانات ممثلو      -١١٦

  .  الصغرية، وبريو، وشيلي، وكوستاريكا، وكولومبياالدول اجلزرية
وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال، يتـشارك يف                -١١٧

تيسري أعماله السيد مجوعي والسيد أندروز، للنظر يف تقرير الـصندوق األخـضر للمنـاخ               
  .)٦١(والترتيبات اليت يتعني اختاذها

 __________ 

 . أعاله٥٧مثل احلاشية  )٥٩(
)٦٠( FCCC/CP/2012/L.16 
 . أعاله٥٧مثل احلاشية  )٦١(
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 اعتمـد مـؤمتر     ،)٦٢(لتاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح من الـرئيس       ويف اجللسة ا    -١١٨
تقرير الصندوق األخضر للمنـاخ املقـدم إىل مـؤمتر          " املعنون   ١٨-م أ /٦األطراف املقرر   

، كجزء من جمموعة مقررات     " األطراف واإلرشادات املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ      
  .ناختقرر أن يطلق عليها اسم بوابة الدوحة للم

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١١البند (

 الـيت   FCCC/CP/2012/5يف اجللسة الثانية، ُعرضت على مؤمتر األطراف الوثيقـة            -١١٩
  .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان. تتضمن تقرير الصندوق األخضر للمناخ

الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق اتصال، يتـشارك يف          وبناًء على اقتراح من       -١٢٠
  .)٦٣( يف تقرير الصندوق األخضر للمناختسيري أعماله السيد مجوعي والسيد أندروز، للنظر

ر  اعتمـد مـؤمت    ،)٦٤(ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح من الـرئيس           -١٢١
الترتيبات بني مؤمتر األطـراف والـصندوق األخـضر         " املعنون   ١٨-م أ /٧األطراف املقرر   

  .، كجزء من جمموعة مقررات تقرر أن يطلق عليها اسم بوابة الدوحة للمناخ" للمناخ

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات املقدمـة إىل               -هاء  
  ة مرفق البيئة العاملي

  )من جدول األعمال)  ه(١١البند (
 ويف اجللسة األوىل،    .)٦٥(كان تقرير مرفق البيئة العاملية معروضاً على مؤمتر األطراف          -١٢٢

  .أحيل هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه
السيد خروتـسوف، مـؤمتر     ويف اجللسة التاسعة، أبلغ رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ،           -١٢٣

األطراف بأنه نظراً ملا يتسم به مشروع املقرر املتعلق باإلرشادات املوجهة إىل مرفـق البيئـة              
من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ،      ) ب(٦العاملية من طابع جامع يف إطار البند الفرعي         

 املعتمدة عقب )٦٦(تفقد استفاد مشروع املقرر من إضافات نشأت عن االستنتاجات واملقررا      
 اعتمد مؤمتر األطراف    ،)٦٧(وبناء على اقتراح من الرئيس    . اختتام أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ    

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات          " املعنون   ١٨-م أ /٩املقرر  
  ". املوجهة إىل مرفق البيئة العامليةضافيةاإل

 __________ 
)٦٢( FCCC/CP/2012/L.17. 
 . أعاله٥٧مثل احلاشية  )٦٣(
)٦٤( FCCC/CP/2012/L.18. 
)٦٥( FCCC/CP/2012/6. 
)٦٦( FCCC/SBI/2012/L.52و ،FCCC/SBI/2012/15و ،FCCC/CP/2012/L.2. 
)٦٧( FCCC/CP/2012/L.7. 
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  ية إىل صندوق أقل البلدان منواً إرشادات إضاف  -واو  
  )من جدول األعمال) و(١١البند (

يف اجللسة األوىل، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند الفرعي من جدول األعمـال                -١٢٤
  .إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه

مد مـؤمتر    اعت ،)٦٨(ويف اجللسة التاسعة، وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ           -١٢٥
  ".إرشادات إضافية إىل صندوق أقل البلدان منواً" املعنون ١٨-م أ/١٠األطراف املقرر 

  البالغات الوطنية  -ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٢البند (

 اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل اهليئـة الفرعيـة               يف  -١٢٦
  .للتنفيذ كي تنظر فيه

 اعتمد مـؤمتر    ،)٦٩(ويف اجللسة التاسعة، وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ           -١٢٧
 حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنيـة اخلامـسة       " املعنون   ١٨-م أ /٢٠طراف املقرر   األ

 وجتميع وتوليف البالغـات الوطنيـة        املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       
  ".اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -باء  
  )عمالمن جدول األ) ب(١٢البند (

يف اجللسة األوىل، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند الفرعي من جدول األعمـال                -١٢٨
  .إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه

 )٧٠(ويف اجللسة التاسعة، أشار الرئيس إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ أوصت مبشروع مقرر  -١٢٩
كما أشار الرئيس إىل أنه طلب إىل       ). أعاله) ب(٥٩انظر الفقرة   (كي ينظر فيه مؤمتر األطراف      

وبناء علـى اقتـراح مـن    . رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ أن يواصل مشاوراته بشأن هذه املسألة         
عمل فريق اخلرباء االستـشاري  " املعنون ١٨-م أ/١٨ اعتمد مؤمتر األطراف املقرر   ،)٧١(الرئيس

  ".ري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاملعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غ
 __________ 

)٦٨( FCCC/SBI/2012/L.49. 
)٦٩( FCCC/SBI/2012/15/Add.1. 
)٧٠( FCCC/SBI/2012/L.53/Rev.1. 
)٧١( FCCC/CP/2012/L.6. 
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  بناء القدرات مبوجب االتفاقية   -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

يف اجللسة األوىل، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة                -١٣٠
  .الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه

 اعتمد مـؤمتر    ،)٧٢(وصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ    ويف اجللسة التاسعة، وبناء على ت       -١٣١
بناء القدرات مبوجب االتفاقية يف البلدان الـيت متـر          " املعنون   ١٨-م أ /٢١األطراف املقرر   

  ".اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (

نامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة            تنفيذ بر   -ألف  
  )١٠- م أ/١  املقرر(
  )من جدول األعمال) أ(١٤البند (

يف اجللسة األوىل، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند الفرعي من جدول األعمـال                -١٣٢
  .را فيهإىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظ

ويف اجللسة التاسعة، أشار الرئيس إىل أن املشاورات املتعلقة هبذا البند الفرعي مـن                -١٣٣
 يف أثناء الدورة الثامنة والثالثني ،)٧٣(جدول األعمال ستتواصل، كما أفاد بذلك رئيسا اهليئتني 

  .اإلجراءوبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علماً هبذا . لكل من اهليئتني

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٤البند (

يف اجللسة األوىل، قرر مؤمتر األطراف إحالة هذا البند الفرعي من جدول األعمـال                -١٣٤
  .إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه

اهليئة الفرعية للتنفيذ اعتمـدت  ويف اجللسة التاسعة، أحاط مؤمتر األطراف علماً بأن          -١٣٥
  .بشأن املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )٧٤(استنتاجات

 __________ 
)٧٢( FCCC/SBI/2012/15/Add.1. 
)٧٣( FCCC/SBSTA/2012/L.23–FCCC/SBI/2012/L.34و ،FCCC/SBSTA/2012/L.26. 
)٧٤( FCCC/SBI/2012/L.35. 
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   من االتفاقية ٦املادة   -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي                -١٣٦
  .تنظر فيه
 اعتمد مـؤمتر    ،)٧٥(التاسعة، وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ       ويف اجللسة     -١٣٧

  ". من االتفاقية٦برنامج عمل الدوحة بشأن املادة " املعنون ١٨-م أ/١٥األطراف املقرر 

  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف   -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

ة التاسعة، الحظ مؤمتر األطراف عدم إثارة أي مسائل أخرى يف إطار هذا             يف اجللس   -١٣٨
  .البند من جدول األعمال

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   -سابع عشر
  ) من جدول األعمال١٧البند (

   ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني     
  )من جدول األعمال) أ(١٧البند (

  ٢٠١٣-٢٠١٢يزانية يف فترة السنتني أداء امل    
  )من جدول األعمال) ب(١٧البند (

من جدول األعمـال    ) ب(و) أ(١٧يف اجللسة األوىل، أحيل هذان البندان الفرعيان          -١٣٩
  .إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيهما

تمد مـؤمتر    اع ،)٧٦(ويف اجللسة التاسعة، وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ           -١٤٠
  ".املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية" املعنون ١٨-م أ/٢٥األطراف املقرر 

 __________ 
)٧٥( FCCC/SBI/2012/L.47. 
)٧٦( FCCC/SBI/2012/L.32. 
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  اجلزء الرفيع املستوى   -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨البند (

  حفل الترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -ألف  
شيخ محـد   ديسمرب، حضره أمري قطر، مسو ال     / كانون األول  ٤أُقيم حفل ترحيب يف       -١٤١

بن خليفة آل ثاين، ويل عهد دولة قطر؛ ومسو الشيخ متيم بن محد آل ثاين؛ ومسـو الـشيخة            
موزة بنت ناصر املسند من دولة قطر؛ وأمري الكويت، مسو الشيخ صـباح األمحـد اجلـابر            
الصباح؛ واألمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي مون؛ ورئيس اجلمعية العامـة لألمـم               

السيد فوك جريمييتش؛ ورئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنـة        املتحدة،  
اجتماع األطراف، السيد عبد اهللا بن محد العطية؛ واألمينة التنفيذية التفاقيـة            /ملؤمتر األطراف 

  . بشأن تغري املناخ، السيدة فيغرييس، وشخصيات أخرىيةاألمم املتحدة اإلطار
لرفيع املستوى املشترك ملؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة ومـؤمتر  وافتتح اجلزء ا    -١٤٢

اجتماع /اجتماع األطراف يف دورته الثامنة رئيُس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف         /األطراف
اجتماع األطراف، اليت ُعقـدت     /األطراف يف اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       

  .ديسمرب/ األولانون ك٤ يف
 االفتتاحي للجزء   وأدىل ببيان أمري قطر، مسو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين، يف احلفل              -١٤٣

  .)٧٧(الرفيع املستوى
، مبناسبة افتتـاح    )كلنا معكم " (Count me in"وعرضت حكومة قطر فيلماً بعنوان        -١٤٤

  .اجلزء الرفيع املستوى

  بيانات األطراف والدول املشاركة بصفة مراقب  -باء  
 طرفاً ببيانات من بينها سبعة بيانات أدىل        ١٥٦ أثناء اجلزء الرفيع املستوى، أدىل       يف  -١٤٥

 هبا إما نواب رؤساء أو نـواب رؤسـاء وزراء،            هبا رؤساء دول أو حكومات، ومخسة أدىل      
وباإلضافة إىل ذلـك، أدلـت دولتـان        .  أدىل هبا ممثلو أطراف    ٤٥ أدىل هبا وزراء، و    ٩٩و

وأدىل ببيانات سبعة أطراف باسم اجملموعـات التفاوضـية         . انني ببي قبمشاركتان بصفة مرا  
  .)٧٨(وترد قائمة كاملة باملتحدثني يف املرفق الثاين هلذا التقرير. وغريها من اجملموعات

 __________ 

 :ترد البيانات اليت أُديل هبا لدى افتتاح اجلزء الرفيع املستوى على املوقع التايل )٧٧(
<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/statements/items/7324.php>. 

 . أعاله٧٧مثل احلاشية  )٧٨(
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  بيانات مسؤويل األمم املتحدة   -جيم  
 أدىل كل من األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي مون، ورئيس اجلمعية العامة               -١٤٦

وأدلت ببيان أيضاً   . لألمم املتحدة، السيد فوك جريمييتش ببيان يف أثناء اجلزء الرفيع املستوى          
  .األمينة التنفيذية لالتفاقية، السيدة فيغرييس

  بوابة الدوحة للمناخ  -دال  
دعا الرئيس، يف أثناء الدورة، إىل عقد عدد من جلسات التقييم العامة غري الرمسية،                 -١٤٧

سني انفتاح املفاوضات وشفافيتها، وتقدمي استعراض عام جلميع املـشتركني          الغرض منها حت  
 وطلـب  .)٧٩(بشأن تنظيم العمل يف إطار اخلطوات اجلاري اختاذها، وكيفية تقدم املفاوضات        

 واملسؤولني الرفيعي املستوى أن يساعدوه يف تواصله الوزاري، بغية إجياد           وزراءالرئيس إىل ال  
يا رئيسية يلزم إجنازها قبل إغالق الدورة، مثل النتائج املتفق عليها           أرضية مشتركة لعدة قضا   

عمالً خبطة عمل بايل، واجلوانب املالية، واملبادئ التوجيهية لإلبالغ، واخلسائر واألضـرار،            
وتضمن الوزراء واملـسؤولون    .  االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ     لسوتأسيس اجمل 

ماير، والسيد باالكريشنان، والسيد دريفـوس، والـسيدة غيـي،        الرفيعو املستوى السيد ألت   
وأسـهمت هـذه    . والسيدة فلوريس، والسيدة موليوا، والسيد أوبرييل، والسيدة شـاكيال        

انظـر   ()٨٠("بوابة الدوحة للمناخ  " أُطلق عليها اسم     راتاألنشطة يف إعداد جمموعة من املقر     
  .عتمادها، وأحيلت إىل مؤمتر األطراف ال) أعاله٣٠الفقرة 

  إجراءات أخرى اختذها مؤمتر األطراف  -هاء  
 اعتمد مؤمتر األطراف  ،)٨١(يف اجللسة التاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح من الرئيس          -١٤٨
  ".مبادرة التنويع االقتصادي" املعنون ١٨-م أ/٢٤ املقرر
  .وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان  -١٤٩

  كة بصفة مراقببيانات املنظمات املشار  -تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩البند (

اجتماع األطراف،  /يف اجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف واجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف          -١٥٠
ديسمرب، أدىل ببيانات ممثلو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة          / كانون األول  ٧املعقودتني يف   

  .نظمات يف املرفق الثالث هلذا التقريروترد قائمة كاملة هبذه امل. واملنظمات غري احلكومية
 __________ 

 .<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7304.php>ملزيد من املعلومات، انظر  )٧٩(
انظـر  (مـاع األطـراف     اجت/تتضمن مقررات بوابة الدوحة للمناخ أيضاً مقررين يف إطار مؤمتر األطراف           )٨٠(

FCCC/KP/CMP/2012/13 ١٧، الفقرة.( 
)٨١( FCCC/CP/2012/L.11. 
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  مسائل أخرى  -عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

وقدم االحتاد األورويب   . افتتح الرئيس هذا البند من جدول األعمال يف اجللسة الثانية           -١٥١
  دولة، وكرواتيا، مقترحاً بتعزيز متثيل املرأة يف اتفاقيـة         ٢٧باسم دوله األعضاء البالغ عددها      

  .األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
 طرفاً ببيانات تدعم املقترح، من بينهم متحـدث باسـم الـدول             ١٤وأدىل ممثلو     -١٥٢

  .األفريقية، ومتحدث باسم جمموعة السالمة البيئية
وبناًء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إحالة مسألة تعزيز متثيل املرأة يف                -١٥٣

ملية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيها، وطلب إليها إبالغ مؤمتر األطـراف يف               هذه الع 
  .)٨٢(امية مبا ختلص إليه يف هذا الصددجلسته العامة اخلت

  اختتام الدورة -حادي وعشرون 
  ) من جدول األعمال٢١البند (

ا يترتب على املقـررات     يف اجللسة التاسعة املستأنفة، قدم ممثل لألمانة تقديراً أولياً مل           -١٥٤
  .املعتمدة خالل الدورة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة عشرة   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢١البند (

يف اجللسة التاسعة املستأنفة، نظر مؤمتر األطراف يف مشروع التقرير املتعلق بدورتـه            -١٥٥
 ويف اجللسة نفسها، وبناًء على اقتراح من الرئيس، أذن مـؤمتر األطـراف              .)٨٣(شرةالثامنة ع 

  .للمقررة بأن تستكمل التقرير املتعلق بالدورة، بتوجيه من الرئيسة ومبساعدة من األمانة

  إغالق الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢١البند (

 اعتمد مؤمتر األطراف  ،)٨٤(من الرئيس يف اجللسة التاسعة املستأنفة، وبناء على اقتراح          -١٥٦
". اإلعراب عن االمتنان حلكومة دولة قطر ولسكان مدينة الدوحة        " املعنون   ١٨-م أ /١القرار  

  .مث أعلن الرئيس إغالق الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف
 __________ 

 .أعاله) أ(٦٢انظر الفقرة  )٨٢(
)٨٣( FCCC/CP/2012/L.1. 
)٨٤( FCCC/CP/2012/L.3–FCCC/KP/CMP/2012/L.5. 
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Annex I 

[English only] 

Parties to the Convention, observer States and United Nations 
organizations attending the eighteenth session of the Conference of the 
Parties 

A. Parties to the Convention 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Angola 

Antigua and Barbuda 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaijan 

Bahamas 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belarus 

Belgium 

Belize 

Benin 

Bhutan 

Bolivia (Plurinational State 
of) 

Bosnia and Herzegovina 

Botswana 

Brazil 

Brunei Darussalam 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambodia 

Cameroon 

Canada 

Cape Verde 

Central African Republic  

Chad 

Chile 

China 

Colombia 

Comoros 

Congo 

Cook Islands 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire  

Croatia 

Cuba 

Cyprus 

Czech Republic  

Democratic Republic of the 
Congo 

Denmark 

Djibouti 

Dominica 

Dominican Republic 

Ecuador 

Egypt 

El Salvador 

Equatorial Guinea 

Eritrea 

Estonia 

Ethiopia 

European Union 

Fiji 

Finland 

France 

Gabon 

Gambia 

Georgia 

Germany 

Ghana 

Greece 

Grenada 

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Hungary 

Iceland 

India 

Indonesia 

Iran (Islamic Republic of) 

Iraq 

Ireland  

Israel 

Italy 

Jamaica 

Japan 

Jordan 

Kazakhstan 

Kenya 

Kiribati 

Kuwait 

Kyrgyzstan 

Lao People’s Democratic 
Republic 

Latvia 

Lebanon 

Lesotho 

Liberia 

Libya 

Liechtenstein 

Lithuania 

Luxembourg 

Madagascar 

Malawi 

Malaysia 
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Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Mauritania 

Mauritius 

Mexico 

Micronesia (Federated States 
of) 

Monaco 

Mongolia 

Montenegro 

Morocco 

Mozambique 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Niue 

Norway 

Oman 

Pakistan 

Palau  

Panama 

Papua New Guinea 

Paraguay 

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Qatar 

Republic of Korea 

Republic of Moldova 

Romania 

Russian Federation 

Rwanda 

Saint Kitts and Nevis 

Saint Lucia 

Saint Vincent and the 
Grenadines 

Samoa 

Sao Tome and Principe 

Saudi Arabia 

Senegal 

Serbia 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovakia 

Slovenia 

Solomon Islands 

Somalia 

South Africa 

Spain 

Sri Lanka 

Sudan 

Suriname 

Swaziland 

Sweden 

Switzerland 

Tajikistan 

Thailand 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

Trinidad and Tobago 

Tunisia 

Turkey 

Turkmenistan 

Tuvalu 

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

United Republic of Tanzania 

United States of America 

Uruguay 

Uzbekistan 

Vanuatu 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Viet Nam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

B. Observer States 

Holy See 

State of Palestine 

South Sudan 
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C. United Nations bodies and programmes 

United Nations 

United Nations Children’s Fund 

United Nations Department of Economic and Social Affairs 

United Nations Development Programme 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 

United Nations Economic Commission for Africa 

United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  

United Nations Environment Programme 

United Nations Human Settlements Programme 

United Nations Institute for Training and Research 

United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights/Centre for Human 
Rights 

United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, 
Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States 

United Nations Office for Project Services 

United Nations Population Fund 

United Nations University 

World Food Programme 

D. Convention secretariats  

Convention on Biological Diversity 

United Nations Convention to Combat Desertification 

E. Specialized agencies and institutions of the United Nations system 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Global Environment Facility 

Intergovernmental Oceanographic Commission 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

International Civil Aviation Organization 

International Fund for Agricultural Development 

International Maritime Organization 
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International Telecommunication Union 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

United Nations Industrial Development Organization 

World Health Organization 

World Intellectual Property Organization 

World Meteorological Organization 

World Tourism Organization 

F. Related organizations of the United Nations system  

International Atomic Energy Agency 

International Finance Corporation 

International Monetary Fund 

World Bank 

World Trade Organization 
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Annex II 

[English only] 

List of representatives who made statements at the high-level segment 
under agenda item 18 of the Conference of the Parties and agenda item 
19 of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol1 

 A. Negotiating and other groups 

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

Mr. Amara Benyounes 

Minister of Land Planning, Environment 
and City 

 

Australia (on behalf of the Umbrella 
Group) 

Mr. Mark Dreyfus  
Parliamentary Secretary for Climate 
Change and Energy Efficiency 

 

European Union 

Ms. Connie Hedegaard Commissioner for 
Climate Action, European Commission, 
and  

Mr. Sofoclis Aletraris 

Minister of Agriculture, Natural 
Resources and Environment, Cyprus 

 

Gambia (on behalf of the least developed 
countries) 

Ms. Fatou Ndeye Gaye 
Minister of Environment 

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

Mr. Kieren Keke 
Minister of Foreign Affairs and Trade 
 

Papua New Guinea (on behalf of the 
Coalition for Rainforest Nations) 

Mr. Patrick Pruaitch 

Minister for Forestry and Climate Change 

 

Swaziland (on behalf of the African States) 

Mr. Sibusiso B. Dlamini 
Prime Minister 

 

Switzerland (on behalf of the Environmental 
Integrity Group) 

Mr. Bruno Oberle 
State Secretary, Swiss Federal Department for 
the Environment, Transport, Energy and 
Communication 
 

 __________ 

 1 Webcasts of statements are available at 
<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/webcasts.php>. 
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 B. Parties2 

Afghanistan 
Mr. Ghulam Mohd Malikyar 
Deputy Director General, National 
Environmental Protection Agency 
 
Albania 
Mr. Fatmir Mediu  
Minister of Environment, Forestry and 
Water Administration 
 
Angola 
Ms. Maria Fatima Jardim  
Minister of Environment 
 
Argentina 
Ms. Maria Fabiana Loguzzo  
General Director of Environmental Affairs, 
Ministry of Foreign Affairs 
 
Armenia 
 
Australia 
Mr. Mark Dreyfus  
Parliamentary Secretary for Climate Change 
and Energy Efficiency 
 
Austria 
Mr. Nikolaus Berlakovich 
Federal Minister for Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management 
 
Bahrain 
Mr. Ahmed Alkaabi 
Minister of Municipality 
 
Bangladesh 
Mr. Mohammed Hasan Mahmud  
Minister of Environemnt and Forests 
 
Barbados 
Ms. Maxine McClean  
Minister of Foreign Affairs and Foreign 
Trade 
 
Belarus 
Mr. Oleg Maksyuta  
Director, Department of Hydrometeorology 
 

Belgium 
Mr. Wathelet Melchior Henri Nicole 
State Secretary for Environment, Energy and 
Mobility and State Secretary for Institutional 
Reforms 
 
Belize 
Ms. Lisel Del Socorro Alamilla 
Minister of Forestry, Fisheries and Sustainable 
Development 
 
Benin 
Mr. Blaise Onésiphore Ahanhanzo Glele 
Minister of Environment, Housing and 
Urbanism 
 
Bhutan 
Mr. Penden Wangchuk  
Cabinet Secretary 
 
Bolivia (Plurinational State of) 
Mr. Jose Antonio Zamora Guttiérez 
Minister of Environment and Water 
 
Bosnia and Herzegovina 
Mr. Mirko Sarovic 
Minister of Foreign Trade and Economic 
Relations 
 
Brazil 
Ms. Izabella Monica Teixeira 
Minister of Environment 
 
Brunei Darussalam 
Mr. Pehin Dato Suyoi Haji Osman  
Minister of Development 
 
Burundi 
Mr. Jean Marie Nibirantije 
Minister of Water, Environment, Land 
Management and Urban Planning 
 

 __________ 

 2 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 to the Kyoto Protocol (CMP), Armenia requested that its 
statement be included in the records of the conference and posted on the UNFCCC website. 
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Cambodia 
Mr. Chansokha Nuth  
Under-Secretary of State 
 
Cameroon 
Mr. Iya Tidjani 
Ambassador of Cameroon to Saudi Arabia 
 
Canada 
Mr. Peter James Kent  
Minister of the Environment 
 
Cape Verde 
Mr. Antonio Pedro Monteiro Lima 
Permanent Representative to the United 
Nations, New York 
 
Central African Republic 
Mr. François Naoueyama 
Minister of Environment and Ecology 
 
Chad 
Mr. Mahamat Bechir Okormi 
Minister of Environment and Fisheries 
 
Chile 
Ms. Maria Ignacia Benítez  
Minister of Environment 
 
China3 
Mr. Zhenhua Xie  
Minister, Vice-Chairman 
 
Comoros 
Mr. Mohadji Fouad 
Vice-President in Charge of the Ministry of 
Production, Environment, Energy, Industry 
and Craft 
 
Congo 
Mr. Jose Rodrigue Ngouonimba 
Minister of Tourism and Environment 
 
Costa Rica 
Mr. René Castro Salazar 
Minister of Environment, Energy and 
Telecommunications 
 
Côte d’Ivoire 
Mr. Remi Allah-Kouadio  
Minister of Environment and Sustainable 
Development 

Croatia 
Mr. Mihael Zmajlović  
Minister of Environmental and Nature 
Protection 
 
Cuba 
Mr. Fernando Mario González Bermúdez  
Vice Prime Minister of Science, Technology 
and Environment 
 
Czech Republic 
Mr. Tomas Chalupa  
Minister of the Environment 
 
Democratic Republic of the Congo 
Mr. Daniel Mukoko Samba 
Vice Prime Minister 
 
Denmark 
Mr. Martin Lidegaard  
Minister for Climate, Energy and Building 
 
Djibouti 
Mr. Ismail Omar Guelleh 
President 
 
Dominican Republic 
Mr. Omar Bolivar Ramírez Tejada 
Secretary of State 
 
Ecuador 
Ms. Ivonne Juez de Baki 
Secretary of State 
 
Egypt 
Mr. Moustafa Hussien Kamel  
Minister of Environment 
 
El Salvador 
Mr. Herman Humberto Rosa Chavez  
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Eritrea 
Mr. Tesfai Ghebreselassie Sebhatu 
Minister of Environment, Land, Water and 
Environment 
 
Estonia 
Ms. Keit Pentus-Rosimannus  
Minister of the Environment 
 
Ethiopia 
Mr. Hailemariam Dessalegn Boshe 
Prime Minister 

 __________ 
 3 At the joint high-level segment of the COP and the CMP, a further statement was also 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 
Mr. Ratu Inoke Kubuabola  
Minister of Foreign Affairs and 
International Cooperation 
 
Finland 
Mr. Ville Niinistö 
Minister of the Environment 
 
France 
Mr. Fabius Laurent Pierre 
Minister of Foreign Affairs 
 
Gabon 
Mr. Ali Bongo Ondimba  
President 
 
Germany 
Mr. Peter Altmaier  
Minister for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety 
 
Grenada 
Mr. George Wilbert Prime  
Minister of Environment, Foreign Trade 
and Export Development 
 
Guatemala 
Mr. Sergio Raúl Ruano Solares  
Vice-Minister of Environment and Natural 
Resources 
 
Haiti 
Mr. Jean Vilmond Hilaire  
Minister of Environment 
 
Honduras 
Mr. Rigoberto Cuéllar Cruz 
Minister of Natural Environment and 
Resources Secretariat 
 
Iceland 
Mr. Hugi Ólafsson 
Director, Climate Change, Ministry for the 
Environment and Natural Resources 
 

India 
Ms. Mira Mehrishi 
Special Secretary, Ministry of Environment and 
Forests 
 
Indonesia 
Mr. Rachmat Witoelar  
Minister and President’s Special Envoy for 
Climate Change 
 
Iran (Islamic Republic of) 
Mr. Mohammad Javad Mohammadi Zadeh  
Vice-President and Head of the Organization for 
the Protection of Environment 
 
Iraq 
Mr. Sargon Lazar Binzezo  
Minister of the Environment 
 
Ireland 
Mr. Phil Hogan  
Minister for the Environment, Community and 
Local Government 
 
Israel 
Ms. Lironne Bar Sadeh 
Director, International Organizations and 
Human Rights Department 
 
Italy 
Mr. Corrado Clini 
Minister of Environment, Land and Sea 
 
Jamaica 
Mr. Robert D. Pickersgill  
Minister of Water, Land, Environment and 
Climate Change 
 
Japan 
Mr. Hiroyuki Nagahama  
Minister of the Environment 
 
Jordan 
Mr. Ahmad Thalje Al Qatarneh  
Secretary-General, Ministry of Environment 
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Kazakhstan 
Mr. Marlen Iskakov  
Vice-Minister of Environmental Protection 
 
Kenya 
Mr. Ali Daud Mohamed,  
Permanent Secretary, Ministry of 
Environment and Mineral Resources 
 
Kyrgyzstan 
Mr. Bahtiyar Abdiev 
State Secretary, State Agency on 
Environment Protection and Forestry 
 
Lebanon 
Mr. Nazem El-Khoury  
Minister of Environment 
 
Lesotho 
Mr. Thahane Timothy Thahane 
Minister of Energy, Meteorology and Water 
Affairs 
 
Liberia 
Ms. Julia Duncan Cassell  
Minister of Gender and Development 
 
Libya 
Mr. Abdul Aziz T. Hreba  
Chairman of the Environment Affairs 
Committee, General National Congress 
 
Liechtenstein 
Ms. Renate Muessner  
Minister of the Environment 
 
Luxembourg 
Mr. Marco Schank  
Minister for Sustainable Development and 
Infrastructure 
 
Madagascar 
Mr. Pierre Manganirina Randrianarisoa 
Secretary-General, Ministry of Environment 
and Forest 
 
Malawi 
Ms. Catherine Gomezgani Hara  
Cabinet Minister, Ministry of Environment 
and Climate Change Management 
 

Malaysia 
Mr. Douglas Uggah Embas  
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Maldives 
Ms. Mariyam Shakeela  
Minister of Environment and Energy 
 
Mali 
Mr. David Sagara  
Minister of Environment and Sanitation 
 
Malta 
Ms. Simone Borg 
Ambassador for Climate Change, Ministry of 
Resources and Rural Affairs 
 
Marshall Islands 
Mr. Tony De Brum  
Minister-in-Assistance to the President 
 
Mauritania 
Mr. Cheikh Sid Amed El Bekaye Hamadi 
Ambassador of Mauritania to Qatar 
 
Mauritius 
Mr. Premhans Jhugroo 
Permanent Secretary, Ministry of Environment 
and Sustainable Development 
 
Mexico 
Mr. Francisco Urbano Barnés Regueiro  
Director General, National Institute of Ecology 
and Climate Change 
 
Micronesia (Federated States of) 
Ms. Jane J. Chigiyal 
Permanent Representative to the United 
Nations, New York 
 
Monaco 
Ms. Marie-Pierre Gramaglia 
Minister for Public Works, Environment and 
Urban Development 
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Mongolia 
Ms. Sanjaasuren Oyun  
Minister of Environment and Green 
Development 
 
Morocco 
Mr. Fouad Douiri  
Minister of Energy, Mines, Water and 
Environment 
 
Mozambique 
Ms. Alcinda António de Abreu  
Minister for Coordination of Environmental 
Affairs 

 
Namibia 
Ms. Netumbo Nandi-Ndaitwah  
Environmental Commissioner in the 
Ministry of Environment and Tourism 
 
Nepal 
Mr. Keshab Man Shakya  
Minister of Environment, Science and 
Technology 
 
Netherlands 
Ms. Wilma Mansveld  
Minister for the Environment 
 
New Zealand 
Mr. Tim Groser  
Minister for Climate Change Issues, 
Minister of Trade, Associate Minister of 
Foreign Affairs 
 
Nicaragua 
Mr. Paul Herbert Oquist Kelley  
Minister, Private Secretary of the 
Presidency for National Policies 
 
Niger 
Mr. Issoufou Issaka  
Minister of Water and Environment 
 
Nigeria 
Ms. Hadiza Ibrahim Mailafia 
Minister of Environment 
 
Niue 
Mr. Dion P. Taufitu  
Associate Minister for Meteorology and 
Climate Change 
 

Norway 
Mr. Bård Vegar Solhjell 
Minister of Environment 
 
Pakistan 
Mr. Muhammad Ali Gardezi 
Federal Secretary, Ministry of Climate Change 
 
Panama 
Mr. Raul Pinedo 
Head of Delegation, National Environment 
Authority of Panama 
 
Paraguay 
Mr. Heriberto Osnaghi 
Minister of Environment 
 
Peru 
Mr. Gabriel Quijandria Acosta 
Vice-Minister of Environment 
 
Philippines 
Ms. Mary Ann Lucille Sering  
Climate Change Commissioner 
Office of the President 
 
Poland 
Mr. Marcin Korolec 
Minister of Environment 
 
Portugal 
Ms. Assunção Cristas  
Minister for Agriculture, Sea, Environment and 
Spatial Planning 
 
Qatar 
Mr. Abduallah Bin Mubarak Bin Ebood Al-
Moadadi 
Minister of Environment 
 
Republic of Korea 
Ms. Young Sook Yoo  
Minister of Environment 
 
Romania 
Ms. Elena Dumitru 
Deputy Secretary-General, Ministry of 
Environment and Forests 
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Russian Federation 
Mr. Alexander Bedritsky  
Adviser to the President of the Russian 
Federation, Special Envoy for Climate 
 
Rwanda 
Mr. Stanislas Kamanzi  
Minister of Natural Resources 
 
Saint Kitts and Nevis 
Mr. Delano Frank Bart  
Ambassador, Permanent Representative to 
the United Nations, New York 
 
Saint Lucia 
Mr. James L. Fletcher  
Minister of Sustainable Development, 
Energy, Science and Technology 
 
Saint Vincent and the Grenadines 
Mr. Camillo M. Gonsalves 
Permanent Representative to the United 
Nations, New York 
 
Samoa 
Mr. Tuilaepa Fatialofa Lupesoliai Sailele 
Malielegaoi  
Prime Minister 
 
Saudi Arabia 
Mr. Ali Ibrahim Al-Naimi 
Minister of Petroleum and Mineral 
Resources 
 
Senegal 
Mr. Adama Sarr 
Ambassador of Senegal to Qatar 
 
Seychelles 
Mr. Christian Lionnet  
Minister for Land Use and Housing 
 
Sierra Leone 
Ms. Haddijatu Jallow  
Executive Chairperson, Environment 
Protection Agency 
 
Singapore 
Mr. Chee Hean Teo  
Deputy Prime Minister, Coordinating 
Minister for National Security and Minister 
for Home Affairs 
 
Slovakia 
Mr. Peter Ziga  
Minister of the Environment 
 

Solomon Islands 
Mr. Bradley Tovosia 
Minister of Environment, Conservation and 
Meteorology 
 
Somalia 
Mr. Buri Mohamed Hamza 
Head of Delegation at COP 18 
 
South Africa 
Ms. Bomo Edna Molewa 
Minister of Water and Environmental Affairs 
 
Spain 
Mr. Miguel Arias Cañete  
Minister of Agriculture, Food and Environment 
 
Sri Lanka 
Mr. Basnayake Mudiyanselage Uthpala 
Dayananda Basnayake 
Secretary of Environment 
 
Sudan 
Mr. Hassan Abdelgadir Hilal  
Minister of Environment, Forestry and Physical 
Development 
 
Sweden 
Ms. Lena Margareta Ek  
Minister of the Environment 
 
Switzerland 
Ms. Doris Leuthard  
Federal Councilor 
 
Thailand 
Mr. Chote Trachu  
Permanent Secretary 
Ministry of Natural Resources and Environment 
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Timor-Leste 
Mr. Antonio da Conceição  
Minister of Commerce, Industry and 
Environment 
 
Togo 
Ms. Dédé Ahoéfa Ekoue  
Minister of Environment and Forestry 
Resources 
 
Tunisia 
Ms. Mémia Benna Zayani  
Minister of Environment 
 
Turkey 
Mr. Muhammet Balta 
Vice-Minister of Environment and 
Urbanization 
 
Tuvalu 
Mr. Apisai Ielemia  
Minister of Foreign Affairs, Trade, 
Tourism, Environment and Labour 
 
Uganda 
Mr. Ephraim Kamuntu  
Minister of Water and Environment 
 
Ukraine 
Mr. Eduard Stavytskyi  
Minister of Ecology and Natural Resources 
 
United Arab Emirates 
Mr. Rashid Ahmad bin Fahad  
Minister of Environment and Water 
 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 
Mr. Edward Jonathon Davey  
Secretary of State 
Department of Energy and Climate Change 
 

United Republic of Tanzania 
Ms. Terezya Luoga Huvisa 
Minister  
Vice-President’s Office 
 
United States of America 
Mr. Todd D. Stern  
Special Envoy for Climate Change 
 
Uruguay 
Mr. Francisco Beltrame  
Minister of Environment 
 
Uzbekistan 
Mr. Aleksandr Merkushkin 
Deputy Chief of Environment, Environment 
Pollution Monitoring Service of Uzhydromet 
 
Vanuatu 
Mr. Albert Williams  
Director 
Department of Environmental Protection and 
Conservation 
 
Venezuela (Bolivarian Republic of) 
Ms. Claudia Salerno Caldera  
Vice-Minister of Foreign Affairs and Special 
Presidential Envoy 
 
Viet Nam 
Mr. Tran Hong Ha 
Vice-Minister, Natural Resources and 
Environment 
 
Zambia 
Mr. Wylbur Chisiya. Simuusa  
Minister of Lands, Natural Resources and 
Environmental Protection 
 
Zimbabwe 
Ms. Florence R. Nhekairo 
Secretary for Environment and Natural 
Resources Management 
 

 C. Observer States  

Holy See  

Mr. Petar Rajic  
Apostolic Nuncio 

State of Palestine 

Mr. Yousef Abu Safieh 
Minister of Environment Affairs 
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Annex III 

[English only] 

List of intergovernmental and non-governmental organizations that 
made statements at the high-level segment under agenda item 18 of  
the Conference of the Parties and agenda item 19 of the Conference  
of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto  
Protocol1 

 A. Intergovernmental organizations 

Banque Ouest Africaine de Developpement 

Caribbean Community Climate Change Centre 

Global Water Partnership Organization 

Institut International du Froid 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

International Tropical Timber Organization 

Organisation internationale de la francophonie 

Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 

Organization of the Petroleum Exporting Countries 

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe 

South Centre 

Regional Organization for the Conservation of the Environment of the Red Sea and Gulf of 
Aden 

 B. Non-governmental organizations 

Organization Speaking on behalf of 

International Chamber of Commerce Business and industry non-governmental 
organizations (NGOs) 

IndyACT – The League of Independent 
Activists 

Environmental NGOs 

College of the Atlantic Environmental NGOs 

Southern African Confederation of 
Agricultural Unions 

Farmers NGOs 

Southern African Faith Communities’ 
Environment Institute 

Faith-based NGOs 

 __________ 
 1 Webcasts of statements made are available at 

<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/webcasts.php>. Statements are 
available at <http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/statements/items/7324.php>. 
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Organization Speaking on behalf of 

Fundación para la Promoción del 
Conocimiento Indígena 

Indigenous peoples organizations 

United Cities and Local Governments Local governments and municipal authorities 

Qatar Sustainability Network Research and independent NGOs 

International Trade Union Confederation  Trade unions NGO 

Women’s Environment and Development 
Organization  

Women and gender NGOs  

SustainUS Youth NGOs 

Qatar Sustainability Network Umbrella organization for the eighteenth 
session of the Conference of the Parties and 
the eighth session of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol 
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Annex IV 

[English only] 

Calendar of meetings of Convention bodies, 2013–2017 

• First sessional period in 2013: 3–14 June 

• Second sessional period in 2013: 11–22 November 

• First sessional period in 2014: 4–15 June 

• Second sessional period in 2014: 3–14 December 

• First sessional period in 2015: 3–14 June 

• Second sessional period in 2015: 2–13 December 

• First sessional period in 2016: 18–29 May 

• Second sessional period in 2016: 30 November–11 December 

• First sessional period in 2017: 10–21 May 

• Second sessional period in 2017: 29 November–10 December 
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Annex V 
[English only] 

Documents before the Conference of the Parties at its eighteenth session  

FCCC/CP/2012/1  Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/CP/2012/2/Rev.1 and 
FCCC/CP/2012/2/Add.1 

Admission of observers: organizations applying for 
admission as observers. Revised note by the 
secretariat  

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 and Add.1 
and 2 

Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2012/13 Report of the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its 
eighth session, held in Doha from 26 November to 8 
December 2012 

FCCC/CP/2012/7–
FCCC/KP/CMP/2012/12 

Report on credentials. Report of the Bureau 

FCCC/CP/2012/INF.2 and 
Corr.1 

List of Participants 

FCCC/CP/2012/MISC.2 Submission from Bahrain, Saudi Arabia, Qatar and 
United Arab Emirates 

FCCC/CP/2012/L.1 Draft report of the Conference of the Parties on its 
eighteenth session  

FCCC/CP/2012/L.2 National adaptation plans. Proposal by the President 

FCCC/CP/2012/L.3–
FCCC/KP/CMP/2012/L.5 

Expression of gratitude to the Government of the 
State of Qatar and the people of the city of Doha. 
Draft resolution submitted by Poland 

FCCC/CP/2012/L.4/Rev.1 Approaches to address loss and damage associated 
with climate change impacts in developing countries 
that are particularly vulnerable to the adverse effects 
of climate change to enhance adaptive capacity. 
Revised proposal by the President 

FCCC/CP/2012/L.5 Composition, modalities and procedures of the team 
of technical experts under international consultations 
and analysis. Proposal by the President 
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FCCC/CP/2012/L.6 Work of the Consultative Group of Experts on 
National Communications from Parties not included 
in Annex I to the Convention. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2012/L.7 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties and additional guidance to 
the Global Environment Facility. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2012/L.8 Dates and venues of future sessions. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2012/L.9 Development and transfer of technologies and 
implementation of the Technology Mechanism. 
Proposal by the President 

FCCC/CP/2012/L.10 Development and transfer of technologies and 
implementation of the Technology Mechanism. 
Proposal by the President 

FCCC/CP/2012/L.11 High-level segment. Proposal by the President 

FCCC/CP/2012/L.12 Methodological issues under the Convention. 
Proposal by the President 

FCCC/CP/2012/L.13 Advancing the Durban Platform. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1 Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group 
on Long-term Cooperative Action under the 
Convention. Revised proposal by the President 

FCCC/CP/2012/L.15 Work programme on long-term finance. Proposal by 
the President 

FCCC/CP/2012/L.16 Report of the Standing Committee. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2012/L.17 Report of the Green Climate Fund to the Conference 
of the Parties and guidance to the Green Climate 
Fund. Proposal by the President 

FCCC/CP/2012/L.18 Arrangements between the Conference of the Parties 
and the Green Climate Fund. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2011/4/Rev.1 Revised proposal from Papua New Guinea and 
Mexico to amend Articles 7 and 18 of the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/5 Proposal from the Russian Federation to amend 
article 4, paragraph 2 (f), of the Convention. Note by 
the secretariat 

FCCC/CP/2010/3 Proposed protocol to the Convention submitted by 
Grenada for adoption at the sixteenth session of the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 
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FCCC/CP/2009/3 Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Japan for adoption at the fifteenth 
session of the Conference of the Parties. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2009/4 Draft protocol to the Convention presented by the 
Government of Tuvalu under Article 17 of the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/5 Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Australia for adoption at the fifteenth 
session of the Conference of the Parties. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2009/6 Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Costa Rica to be adopted at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/7 Draft implementing agreement under the Convention 
prepared by the Government of the United States of 
America for adoption at the fifteenth session of the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/1996/2 Organizational matters: adoption of the rules of 
procedure. Note by the secretariat 

FCCC/SB/2012/2 Report on activities and performance of the 
Technology Executive Committee for 2012 

FCCC/SB/2012/3 and Corr.1 Report of the Adaptation Committee 

FCCC/SBSTA/2012/2 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-sixth session, held 
in Bonn from 14 to 25 May 2012 

FCCC/SBSTA/2012/L.20 Draft report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-seventh session 

FCCC/SBSTA/2012/L.22–
FCCC/SBI/2012/L.33 

Work of the Adaptation Committee. Draft 
conclusions proposed by the Chairs 

FCCC/SBSTA/2012/L.23– 
FCCC/SBI/2012/L.34 

Forum and work programme on the impact of the 
implementation of response measures. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2012/L.25/Add.1 Research and systematic observation. Draft 
conclusions proposed by the Chair. Addendum  

FCCC/SBSTA/2012/L.26 Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Draft conclusions 
proposed by the Chair. 

FCCC/SBSTA/2012/L.27 Activities implemented jointly under the pilot phase. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2012/L.32 Development and transfer of technologies and report 
of the Technology Executive Committee. Draft 
conclusions proposed by the Chair 
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FCCC/SBSTA/2012/L.33 Methodological issues under the Convention. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/15 and Add.1 
and 2 

Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-sixth session, held in Bonn from 14 to 25 
May 2012 

FCCC/SBI/2012/L.15 Compilation and synthesis of supplementary 
information incorporated in fifth national 
communications from Parties included in Annex I to 
the Convention that are also Parties to the Kyoto 
Protocol and submitted in accordance with Article 7, 
paragraph 2, of the Kyoto Protocol. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.27 Draft report of the Subsidiary Body for 
Implementation on its thirty-seventh session 

FCCC/SBI/2012/L.32 Administrative, financial and institutional matters. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.35 Matters relating to the least developed countries. 
Draft conclusions proposed by the Chair. 

FCCC/SBI/2012/L.36 Promoting gender balance and improving the 
participation of women in UNFCCC negotiations and 
in the representation of Parties in bodies established 
pursuant to the Convention or the Kyoto Protocol. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.39 Prototype of the registry. Draft conclusions proposed 
by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.41 National adaptation plans. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.44 Approaches to address loss and damage associated 
with climate change impacts in developing countries 
that are particularly vulnerable to the adverse effects 
of climate change to enhance adaptive capacity. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.45 Review of the financial mechanism. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.47 Article 6 of the Convention. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.48 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties and additional guidance to 
the Global Environment Facility. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.49 Further guidance to the Least Developed Countries 
Fund. Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.50 Composition, modalities and procedures of the team 
of technical experts under international consultations 
and analysis. Draft conclusions proposed by the 
Chair 



FCCC/CP/2012/8 

57 GE.13-60406 

FCCC/SBI/2012/L.51 Report of the Technology Executive Committee. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.52 Provision of financial and technical support. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.53/Rev.1 Work of the Consultative Group of Experts on 
National Communications from Parties not included 
in Annex I to the Convention. Revised draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2012/L.54 Arrangements to make the Climate Technology 
Centre and Network fully operational. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2011/7 Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-fourth session, held in Bonn from 6 to 17 
June 2011 

FCCC/AWGLCA/2012/3 Report of the Ad Hoc Working Group on Long-term 
Cooperative Action under the Convention on the first 
part of its fifteenth session, held in Bonn from 15 to 
24 May 2012 

FCCC/AWGLCA/2012/5 Report of the Ad Hoc Working Group on Long-term 
Cooperative Action under the Convention on the 
second part of its fifteenth session, held in Doha 
from 27 November to 7 December 2012 

FCCC/AWGLCA/2011/14 Report of the Ad Hoc Working Group on Long-term 
Cooperative Action under the Convention on the 
third and fourth parts of its fourteenth session, held 
in Panama City from 1 to 7 October 2011, and 
Durban from 29 November to 10 December 2011 

FCCC/ADP/2012/2 Report of the Ad Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action on the first part of its 
first session held in Bonn from 17 to 25 May 2012 

FCCC/ADP/2012/3 Report of the Ad Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action on the second part of 
its first session, held in Doha from 27 November to 7 
December 2012 

    


