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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق )تابع(أوالً 

 ٦ ٩    ...................................................البيانات األخرى -جيم 

 ٧ ٢٢-١٠ ..........................................................املسائل التنظيمية -ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند ( 

 ٧ ١٠    ..............................حالة التصديق على بروتوكول كيوتو -ألف 

 ٧ ١٢-١١ ...............................رافتطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األط -باء  

 ٧ ١٥-١٣ ...............................................إقرار جدول األعمال -جيم 

 ٩ ١٨-١٦ .......................انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب -دال  

 ١٠ ٢٢-١٩ ...................تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني -هاء  

 موعـد ومكان انعقاد الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه           -واو  
 ١١  ............................. بروتوكول كيوتواجتماع األطراف يف  

 ١١  .........................املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض -زاي 

 اعتماد املقررات اليت أحاهلا مؤمتر األطراف إىل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف  -ثالثاً 
 ١١ ٢٧-٢٣ .....................العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
 ) من جدول األعمال٣ البند( 

 ١٤ ٣٢-٢٨ قرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وانتخاب أعضاء اجمللس التنفيذيت -رابعاً 
 ) من جدول األعمال٤البند ( 

  من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك انتخاب أعضاء جلنة          ٦تنفـيذ املـادة      -خامساً
 ١٥ ٣٨-٣٣ ...........................................٦اإلشراف اليت تقضي هبا املادة  
 ) من جدول األعمال٥البند ( 

 ١٦  .............تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو -سادساً
 ) من جدول األعمال٦البند ( 

 ١٦ ٤٤-٣٩ ...........اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو -سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند ( 

 يوتو، اعتماد إجراءات وآليات متعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول ك -ألف 
 ١٧  ...................... من بروتوكول كيوتو١٨وفقاً ألحكام املادة   
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق )تابع(سابعاً 

 ١٧  اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتو -باء  

 ١٧ ٤٤-٤٣ .......................................انتخاب أعضاء جلنة االمتثال -جيم 

 ١٧  ................................... كيوتوبناء القدرات مبوجب بروتوكول -ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند ( 

 ١٧  .........................................................صندوق التكييف -تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند ( 

 ١٧  .......... من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل ذات الصلة بالفقرة  -عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند ( 

 ات املتعلقة  النظر يف االلتزام  :  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٩الفقـرة    حادي
 ١٨ ٤٨-٤٥ .............بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية -عشر 

 ) من جدول األعمال١١البند ( 

 ١٨  ........................................املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية ثاين
 ) من جدول األعمال١٢البند ( -عشر 

 ١٨  ..........ة عنهماتقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئ ثالث
 ) من جدول األعمال١٣البند ( -عشر 

 مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه           رابع
 ١٩  ....................................اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو -عشر 

 ) من جدول األعمال١٤البند ( 

 ١٩  ......................................................اجلزء الرفيع املستوى خامس
 ) من جدول األعمال١٥البند ( -عشر 

 ١٩  ..................................بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب سادس
 ) من جدول األعمال١٦البند ( -عشر 

 ١٩ ٥١-٤٩ ........................حتديد التزام مقدر كمياً لبيالروس خلفض انبعاثاهتا سابع
 ) من جدول األعمال١٧البند ( -عشر 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ١٩ ٥٣-٥٢ ............................................................. مسائل أخرى ثامن
 )ن جدول األعمال م١٨البند ( -عشر 

 ٢٠  ............................................................. اختتام الدورة تاسع
 )ال من جدول األعم١٩البند ( -عشر 

 املرفقات

 ]ُيستكمل فيما بعد[

 اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه: اجلزء الثاين
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

 ]ُيستكمل فيما بعد[
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

األمانة  افُتتحت الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، الذي دعت             -١
 ٢٨، يف قصر املؤمترات مبدينة مونتريال، كندا، يوم         )١( من بروتوكول كيوتو   ١٣ من املادة    ٦إىل عقـده عمـالً بالفقرة       

 .وقام باالفتتاح السيد ستيفان ديون، وزير البيئة الكندي، ورئيس الدورة األوىل هلذا املؤمتر. ٢٠٠٥ نوفمرب/تشرين الثاين

  حفل الترحيب الذي نظمته حكومة البلد املضيف-ألف 

األطراف سبق االفتتاَح الرمسي حفلُ ترحيب نظمته حكومة كندا إيذاناً بافتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر  -٢
أدىل بكلمة أمام    ويف هذا احلفل،  . وىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         والـدورة األ  

 .املندوبني كل من السيد جريالد ترميبلي، عمدة مونتريال، والسيد جان شارست، رئيس وزراء مقاطعة كيبيك

، التزام حكومة كيبيك باملسامهة     وأكد رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، يف معرض ترحيبه جبميع املشاركني          -٣
وقال إن حكومة كيبيك استهلت، عقب املفاوضات اليت تكللت باعتماد   . النشـطة يف حتقـيق هـدف االتفاقية       

 هبدف املضي يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة ووقف     ٢٠٠٢-٢٠٠٠بـروتوكول كـيوتو، خطة عمل للفترة        
، انضمت مقاطعة كيبيك إىل خطة      ٢٠٠١ويف عام   . طاع النقل االجتـاه التصاعدي ملنحىن االنبعاثات املتصلة بق      

العمـل املتعلقة بتغري املناخ املنبثقة عن مؤمتر حكام منطقة نيوإنغالند ورؤساء وزراء املقاطعات الكندية الشرقية،                
. ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ١٠هـذه اخلطة اليت هتدف إىل خفض االنبعاثات اإلقليمية من غازات الدفيئة بنسبة             

وأوضـح أن املقاطعة تؤدي أيضاً دوراً ريادياً يف تشجيع االعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح                  
وأشار رئيس .  يف املائة من إنتاج الكهرباء يف املقاطعة     ٩٠والطاقـة الكهرمائـية، حيث تستأثر الثانية بأكثر من          

 حكومات الدول واملناطق االحتادية ورؤساء الشركات الكربى من        الـوزراء إىل مؤمتر القمة املعين باملناخ لرؤساء       
، ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٦ و ٥خمـتلف أرجاء العامل، الذي اشتركت حكومة كيبيك يف استضافته يومي            

 .فأكد أمهية إشراك اجلهات الفاعلة على املستويني االحتادي واإلقليمي وعلى مستوى مؤسسات األعمال

تريال فقد شدد يف كلمته الترحيبية على الدور احلاسم الذي تؤديه املدن يف مكافحة تغري               أمـا عمدة مون    -٤
وأشار إىل أن أكثر من نصف سكان العامل يقطنون اآلن يف مناطق حضرية وأن ألساليب معيشتهم وأمناط                 . املناخ

فيق بني االحتياجات االقتصادية    ونظراً ملا تواجهه املدن من حتديات يف التو       . اسـتهالكهم أثـراً بالغـاً يف البيئة       
وأوضح أن مدينة مونتريال، . واالجتماعية والبيئية، أهاب باحلكومات إىل دعم اجلهود املبذولة على الصعيد البلدي

الـتزاماً منها بالعمل على حتقيق األهداف اإلمنائية إلعالن األمم املتحدة لأللفية، اختذت مؤخراً تدابري شىت، منها                 

                                                      

ُعقد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بالتزامن مع الدورة احلادية            )١(
وترد يف كال التقريرين العناصر   . راف يف تقرير منفصل   ويرد وصف أعمال مؤمتر األط    . عشرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية    

املشتركة، مثل حفل الترحيب ووقائع اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
 .يف بروتوكول كيوتو اليت ُعقدت أثناء اجلزء الرفيع املستوى للدورتني
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وختم العمدة كلمته مؤكداً    . ٢٠١٢ يف املائة حبلول عام      ٢٠خبفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة      اعـتماد قرار    
 .أمهية كل جهد ُيبذل مهما كان صغرياً وأهاب باملواطنني إىل تأدية دورهم يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة

إعالمية متعددة عن تأثري    وأعقب كلميت الترحيب عرٌض مؤثر قام به فنانون كنديون باستعمال وسائط             -٥
 .األنشطة البشرية يف البيئة

  كلمة رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف        -بـاء   
  يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

قـال الرئيس لدى افتتاح الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                -٦
ويشهد جناح الربوتوكول على اجلهود اليت بذهلا       . بروتوكول كيوتو إجناز بارز يفخر به العامل      كيوتو إن بدء نفاذ     

كـل مـن سـعى بال كلل إىل جعله حقيقة واقعة، مبا يف ذلك احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات         
 .اخ العاملياألعمال، واألهم من ذلك كله، العديد من املواطنني العاديني الذين يعنيهم تغري املن

الذي قدم،  ) األرجنتني(وأثـىن الرئيس أيضاً على اجلهود الرائعة اليت بذهلا السيد راؤول إسترادا أويويال               -٧
بصفته رئيساً للفريق املخصص للوالية املعتمدة يف برلني، مسامهة مثينة يف قيادة املفاوضات اليت أفضت إىل اعتماد                 

، األمني التنفيذي األول، الذي     )مالطة(يد ميكائيل زاميت كوتاجار     وأعرب أيضاً عن شكره للس    . الـربوتوكول 
 .٢٠٠٢ إىل عام ١٩٩١رأس األمانة من عام 

وقال الرئيس إن الطريق من كيوتو إىل مونتريال ختللته إجنازات بارزة عديدة، من بينها اجلهود احلثيثة اليت  -٨
ل، وإبرام اتفاقات مراكش، واالنطالقة السريعة آللية بذلـتها بلدان كثرية للتشجيع على التصديق على الربوتوكو     

ورغم وجود الكثري مما جيب عمله لضمان الوفاء الكامل بااللتزامات واحلفاظ على املكاسب احملققة . التنمية النظيفة
ف يف  بعد فترة االلتزام األوىل للربوتوكول، سيبقى االجتماع األول ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا             

 .بروتوكول كيوتو معلماً بارزاً من معامل التعاون الدويل

  البيانات األخرى-جيم 

نوفمرب، أدىل ببيان عام كل من ممثل اململكة املتحدة    / تشرين الثاين  ٢٨ املعقودة يوم    )٢(يف اجللسـة األوىل    -٩
)  وباالشتراك مع ثالثة أطراف أخرىباسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء(لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

 ).باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية(وممثل توفالو 

                                                      

 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو املشار إليها يف هذا          جلسـات مؤمتر األطراف العامل بوصفه      )٢(
 .التقرير هي جلسات عامة
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  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

 حالة التصديق على بروتوكول كيوتو -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

رب، أُبلغ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       نوفم/ تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسـة األوىل املعقـودة يوم         -١٠
.  طرفاً ١٥٧األطراف يف بروتوكول كيوتو أن جمموع عدد األطراف يف بروتوكول كيوتو بلغ حىت ذلك التاريخ                

وقال الرئيس إن عدد األطراف يف      . ومجـيع تلـك األطـراف مؤهلـة للمشاركة يف اختاذ القرارات يف الدورة             
 .يل واضح على ثقة األطراف يف أهداف الربوتوكول وهنجهالربوتوكول مذهل وإنه لدل

 تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف -باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

 من  ١٣ من املادة    ٥نوفمرب، ذكّر الرئيس بأن الفقرة      / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسـة األوىل املعقودة يوم        -١١
ظام الداخلي ملؤمتر األطراف تنطبق مع ما يلزم من تعديل يف إطار            بـروتوكول كـيوتو تنص على أن أحكام الن        

الربوتوكول، باستثناء ما خيالف ذلك من األمور اليت يقررها بتوافق اآلراء مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                
 .األطراف يف هذا الربوتوكول

اع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن      وبناء على اقتراح الرئيس، قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتم          -١٢
 ينطبق مع ما يلزم من تعديل، باستثناء مشروع املادة FCCC/CP/1996/2مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقة 

 . منه٤٢

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

هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل،      ، ألغراض نظره يف     اجتماع األطراف /ُعرضـت على مؤمتر األطراف     -١٣
  األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه      إعداد  ، مذكرة من    نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨املعقودة يف   

)FCCC/KP/CMP/2005/1 و Add.1 .(     مؤمتر األطراف يف وقـد أُعد جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيس 
راء اليت أعربت عنها األطراف أثناء الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ            دورته العاشرة، مع مراعاة اآل    
 .وأعضاء مكتب مؤمتر األطراف

أدىل ببيان ممثالن من األطراف حتدث أحدمها باسم اجلماعة األوروبية والدول ويف إطار هذا البند الفرعي،  -١٤
 . وبالتضامن مع ثالثة أطراف أخرىاألعضاء فيها

 :اجتماع األطراف جدول األعمال على النحو التايل/ أقر مؤمتر األطرافوبناء على اقتراح الرئيس، -١٥

 افتتاح الدورة -١
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 :املسائل التنظيمية -٢

 حالة التصديق على بروتوكول كيوتو )أ(  

 تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف )ب(  

 إقرار جدول األعمال )ج(  

 يحلوا حمل أعضاء يف املكتبانتخاب أعضاء ل )د(  

 ا اهليئتني الفرعيتنيتتنظيم األعمال، مبا يف ذلك دور )ه(  

 بوصفه اجتماع   العاملموعـد ومكـان انعقاد الدورة الثانية ملؤمتر األطراف           )و(  
 بروتوكول كيوتو األطراف يف

 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ز( 

 بوصفه اجتماع األطراف يف العاملمؤمتر األطراف إىل مؤمتر األطراف اعتماد املقررات احملالة من  -٣
  األوىلتهدوريف بروتوكول كيوتو 

  وانتخاب أعضاء اجمللس التنفيذيجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةتقرير ا -٤

جب  املنشأة مبو  جلنة اإلشراف  من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك انتخاب أعضاء          ٦تنفيذ املادة    -٥
 ٦املادة 

 تقرير اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو -٦

 اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو -٧

، اإلجـراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو       اعـتماد    )أ(  
  كيوتو من بروتوكول١٨مبوجب أحكام املادة 

 مقترح اململكة العربية السعودية بتعديل بروتوكول كيوتو )ب(  

 انتخاب أعضاء جلنة االمتثال )ج( 

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -٨

 صندوق التكيف -٩

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة  -١٠
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 ألطراف املدرجة يف املرفق األولاالتزامات لنظر يف ا:  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٩الفقرة  -١١
 لفترات الالحقةباالتفاقية يف ا

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٢

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤اإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني  )أ( 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب( 

قدمة إىل األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب    االمتـيازات واحلصانات امل    )ج(  
 بروتوكول كيوتو

 تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -١٣

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ( 

 للتنفيذتقرير اهليئة الفرعية  )ب( 

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      فرعيتان إىل مؤمتر األطراف   مسائل أخرى أحالتها اهليئتان ال     -١٤
 بروتوكول كيوتو

 اجلزء الرفيع املستوى -١٥

 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب -١٦

 حتديد التزام بيالروس بتخفيض كمي لالنبعاثات -١٧

 مسائل أخرى -١٨

 :اختتام الدورة -١٩

 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول      لالعاماعـتماد تقرير مؤمتر األطراف       )أ(  
 كيوتو عن دورته األوىل

 .اختتام الدورة )ب( 

 أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب انتخاب -دال
 )من جدول األعمال) د(٢البند (

 ٣ والفقرة ١٣ من املادة ٣نوفمرب، أشار الرئيس إىل الفقرة / تشرين الثاين٢٨يف الدورة األوىل املعقودة يف  -١٦
ُيستعاض عن أي    من بروتوكول كيوتو اللتني تنصان على أنه، يف املسائل اليت تتعلق بالربوتوكول،              ١٥من املادة   
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 ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية دون أن تكون يف الوقت ذاته طرفاً يف               مؤمتر األطراف  عضـو مـن أعضـاء مكتب      
 .هاتنتخبه األطراف يف الربوتوكول من بينإضايف الربوتوكول، بعضو 

 ميثل طرفاً مل يصبح بعُد لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاحلايل لرئيس وأشار الرئيس إىل أن ال -١٧
طـرفاً يف الربوتوكول، وال بد بالتايل من االستعاضة عنه برئيس آخر أثناء مناقشة بنود جدول األعمال املتصلة                  

 .فريقية الرئيس البديلومن املتوقع أن تعني اجملموعة األ. بالربوتوكول

ونظـراً لضـيق الوقت املتاح وللحاجة إىل ضمان افتتاح سلس للدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية                 -١٨
اجتماع األطراف الدعوة، بناء على اقتراح الرئيس، إىل نائب /للمشورة العلمية والتكنولوجية، وجه مؤمتر األطراف

، لرئاسة اهليئة الفرعية أثناء مناقشة ما يتعلق بالربوتوكول من          )ملديف(بد اهللا   رئيس اهليئة الفرعية، السيد أجمد ع     
بـنود جـدول أعمال اهليئة الفرعية، حلني تقدُّم اجملموعة األفريقية ببديل للرئيس أو اتفاقها على مواصلة العمل                  

 .ف يف دورته احلادية عشرةبالترتيب الذي اقترحه الرئيس حىت يتم انتخاب اهليئة الكاملة ملكتب مؤمتر األطرا

 ]ُتستكمل فيما بعد[

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

نوفمرب، / تشرين الثاين  ٢٨عند تقدمي هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف اجللسة األوىل املعقودة يف               -١٩
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل جدول األعمال           وجَّـه الرئـيس انتباه مؤمتر       

والحظ أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان قبل اختتام دورتيهما يف         ). FCCC/KP/CMP/2005/1(املؤقت وشروحه   
 اجتماع ديسمرب، لوضع مشاريع مقررات واستنتاجات لعرضها على مؤمتر األطراف العامل بوصفه/ كانون األول٦

 .األطراف يف بروتوكول كيوتو

وبناًء على اقتراٍح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                -٢٠
 :إحالة بنود إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي مشاريع املقررات واالستنتاجات املناسبة، على النحو التايل

 ة للتنفيذاهليئة الفرعي 

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو ٨البند  

 صندوق التكيف ٩البند  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤اإليرادات وأداء امليزانية يف فترة السنتني  )أ(١٢البند  

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف هيئات مشكلة مت تأسيسها مبوجب بروتوكول كيوتو  )ج(١٢البند  
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 رة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشو 

 تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو ٦البند  

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل ذات الصلة بالفقرة  ١٠البند  

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو سيبحث، يف  وأعلـن الرئـيس أن       -٢١
اعتماد املقررات اليت أحاهلا مؤمتر " من جدول األعمال، ٣نوفمرب، البند / تشرين الثاين٣٠ عقدها يف جلسته املقرر

، ٤؛ والبند   "األطـراف إىل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             
 من ٦تنفيذ املادة "،  ٥؛ والبند   "لس التنفيذي تقريـر اجمللـس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وانتخاب أعضاء اجمل          "

اإلجراءات "، ٧؛ والبند "٦بـروتوكول كـيوتو، مبا يف ذلك انتخاب أعضاء جلنة اإلشراف اليت تقضي هبا املادة     
:  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٩الفقرة "،  ١١؛ والبند   "واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو     

حتديد "، ١٧؛ والبند "اللتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةالـنظر يف ا  
 ".مسائل أخرى "١٨؛ والبند "التزام مقدر كمياً لبيالروس خلفض انبعاثاهتا

ستناداً ووافق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو على مواصلة العمل ا              -٢٢
 .إىل املقترحات اليت قدمها الرئيس

 موعـد ومكـان انعقاد الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل           -واو  
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 )من جدول األعمال) و(٢البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض-زاي 
 )ول األعمالمن جد) ز(٢البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

 اعتماد املقررات اليت أحاهلا مؤمتر األطراف إىل الدورة األوىل ملؤمتر           -ثالـثاً   
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ) من جدول األعمال٣البند (

يوتو، يف جلسته الثانية    ُعرضـت على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول ك            -٢٣
 اليت تتضمن النصوص املوحدة Add.1-4 وFCCC/KP/CMP/2005/3نوفمرب، الوثيقة / تشرين الثاين٣٠املعقودة يف 

ملشاريع املقررات اليت كان مؤمتر األطراف قد أوصى بأن يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
ــه األوىل  ــيوتو يف دورت ــروتوكول ك ــتني   . يف ب ــررين وردا يف الوثيق ــروعي مق ــر يف مش ــا نظ كم

FCCC/KP/CMP/2005/L.2 و FCCC/KP/CMP/2005/L.3         اللتني كان قد أحاهلما مؤمتر األطراف يف جلسته ،
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نوفمرب إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول          / تشرين الثاين  ٢٨األوىل املعقـودة يف     
 .كيوتو

لرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مشاريع وبدعوة من ا -٢٤
 :)٣(املقررات التالية بصيغتها الواردة يف هذه الوثائق

 

ترتيـبات الـدورة األوىل ملؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              
 )FCCC/KP/CMP/2005/3(بروتوكول كيوتو 

 ١-م أإ/- 

األراضـــي وتغـــيري اســـتخدام األراضـــي واحلـــراجة اســـتخدام 
)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.1( 

 ١-م أإ/- 

إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام          
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني        

 )FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.1(كيوتو 

 ١-م أإ/- 

ــرة  ــادة ١٤املســائل املتصــلة بالفق ــن امل ــيوتو ٣ م ــروتوكول ك ــن ب  م
)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.1( 

 ١-م أإ/- 

 من بروتوكول كيوتو ٥ من املادة ١املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية مبوجب الفقرة 
)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2( 

 ١-م أإ/- 

 من بروتوكول كيوتو    ٧لومات املطلوبة مبوجب املادة     املبادئ التوجيهية إلعداد املع   
)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2( 

 ١-م أإ/- 

الـنموذج اإللكتروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول           
 )FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2(كيوتو 

 ١-م أإ/- 

كيوتو  مـن بروتوكول     ٨املـبادئ التوجيهـية لالسـتعراض مبوجـب املـادة           
)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2( 

 ١-م أإ/- 

 ١-م أإ/-  )FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2(شروط خدمة املستعرضني الرئيسيني 

                                                      

سُتضـاف أرقـام املقـررات يف التقرير النهائي ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 )٣(
 .بروتوكول كيوتو
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ــادة    ــيذ امل ــلة بتنف ــايا املتص ــيوتو  ٨القض ــروتوكول ك ــن ب ١- م
)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2( 

 ١-م أ إ/- 

ــادة    ــيذ امل ــلة بتنف ــايا املتص ــيوتو  ٨القض ــروتوكول ك ــن ب  ٢- م
)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.2( 

 ١-م أإ/- 

 من  ٥ من املادة    ٢إرشادات املمارسة اجليدة والتعديالت اليت جتري مبوجب الفقرة         
 )FCCC/KP/CMP/2005/L.2(بروتوكول كيوتو 

 ١-م أإ/- 

 من بروتوكول كيوتو ٥ من املادة    ٢القضـايا املتعلقة بالتعديالت مبوجب الفقرة       
)FCCC/KP/CMP/2005/L.3( 

 ١-م أإ/- 

 من بروتوكول كيوتو    ١٧ و ١٢ و ٦مبادئ اآلليات وطابعها ونطاقها عمالً باملواد       
)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3( 

 ١-م أإ/- 

ــادة     ــيذ امل ــية لتنف ــبادئ التوجيه ــيوتو   ٦امل ــروتوكول ك ــن ب  م
)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3( 

 ١-م أإ/- 

 لتبادل حقوق إطالق االنبعاثات مبوجب املادة  الطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية   
 )FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3( من بروتوكول كيوتو ١٧

 ١-م أإ/- 

 من  ٧ من املادة    ٤طـرائق احملاسـبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب الفقرة          
 )FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.3(بروتوكول كيوتو 

 ١-م أإ/- 

 من  ١٢لية التنمية النظيفة، وفقاً ملا حددته املادة        الطـرائق واإلجراءات املتعلقة بآ    
 )FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4(بروتوكول كيوتو 

 ١-م أإ/- 

طـرائق وإجـراءات إدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية             
التنمـــية النظـــيفة يف فـــترة االلـــتزام األوىل لـــربوتوكول كـــيوتو 

)FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4( 

 ١-م أإ/- 

الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف       
إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو والتدابري الالزمة            

 ) FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4(لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه 

 ١-م أإ/- 

 ١-م أإ/-  ).FCCC/KP/CMP/2005/3/Add.4(تصلة بآلية التنمية النظيفة اإلرشادات امل

 . وأدىل ممثل طرف ببيان بشأن هذا البند من جدول األعمال -٢٥
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ويف خـتام النظر يف هذا البند، أوضح الرئيس أن اعتماد مشاريع املقررات هذه ميثل تتوجياً لسنوات من                   -٢٦
ام لألطراف يف بروتوكول كيوتو وجهودها من أجل معاجلة مشكلة تغري           العمـل ويشكل خطوة تارخيية إىل األم      

وقال إن املقررات حتدد كيفية قياس االنبعاثات وعمليات التخفيض وتبني إىل أي مدى ميكن تقدير          . املناخ العاملي 
كيفية كما توضح املقررات . ثاين أكسيد الكربون املمتص بواسطة مصارف الكربون من أجل حتقيق أهدف كيوتو

كما تغطي املقررات عدداً كبرياً . عمل اآلليات التعاونية مثل نظم التنفيذ املشترك وتبادل حقوق إطالق االنبعاثات
 .من جوانب آلية التنمية النظيفة، اليت ستكون حامسة األمهية لبلوغ أهداف التخفيض وحتقيق التنمية املستدامة

فقط إجنازاً بارزاً فيما يتعلق بالتصدي لتغري املناخ العاملي، لكنها وقال الرئيس إن اتفاقات مراكش ال متثل  -٢٧
وباعتماد هذه املقررات، يكون اجملتمع الدويل قد اختذ        . متـثل أيضاً إجنازاً يف تاريخ املفاوضات املتعددة األطراف        

 .النبعاثاتخطوة هامة حنو التصدي لواحدة من أشد القضايا البيئية إحلاحاً بتطبيق آلية فعالة لكبح ا

  تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة -رابعاً 
 وانتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي

 ) من جدول األعمال٤البند (

ُعرضت على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، ألغراض نظره يف هذا  -٢٨
 اليت Add.1 وFCCC/KP/CMP/2005/4نوفمرب، الوثيقة /ين الثاين تشر٣٠البـند يف جلسـته الثانية املعقودة يف         

وذكَّر الرئيس بأن اجمللس التنفيذي آللية التنمية       . تتضـمن التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة        
. ملؤمترالنظـيفة قـد أنشئ من قبل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة وأنه ما برح يعمل حىت اآلن حتت إشراف ا                    

، ستكون هذه هي املرة األوىل اليت يقدم فيها اجمللس          ٢٠٠٥فرباير  /وعقب بدء سريان بروتوكول كيوتو يف شباط      
ودعا الرئيس رئيس   . التنفـيذي تقريره إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            

 . اجمللساجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل عرض تقرير

 ].ُيستكمل[ -٢٩

 طرفاً، منهم ممثلون حتدثوا     ٢٨وعقـب تقدمي التقرير من قبل رئيس اجمللس التنفيذي، أدىل ببيانات ممثلو              -٣٠
 والصني، واجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها وباالشتراك مع ثالثة أطراف أخرى،           ٧٧باسـم جمموعـة ال        

كما أدلت الرابطة الدولية لتداول     . ان أمريكا الوسطى، واجملموعة األفريقية    وحتالف الدول اجلزرية الصغرية، وبلد    
 .االنبعاثات ببيان باسم جمموعات أوساط األعمال والصناعة

وقال الرئيس إنه من أجل اإلقرار بالعمل املنجز وتوجيه ما سيتم االضطالع به من أعمال أخرى، سيلزم                  -٣١
وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر       . جتماع األطراف يف هذه الدورة    ا/اعتماد مقرر من قبل مؤمتر األطراف     

اجتماع األطراف أن ينشئ فريق اتصال ُيعىن هبذا البند من جدول األعمال ويشترك يف رئاسته السيد                /األطـراف 
 قبل بداية اجلزء من أجل اختتام املناقشة بشأن هذه املسألة) الربازيل(والسيد أندريه دو الغو ) كندا(ديفيد براكت 

 .ديسمرب/ كانون األول٧الرفيع املستوى من الدورة يف 
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اجتماع األطراف يف هذه الدورة عدة      /كما ذكَّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي أن ينتخب مؤمتر األطراف          -٣٢
) األرجنتني(وقال إن السيدة مارسيا ليفادجي      . أعضـاء وأعضاء مناوبني يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة         

سوف جتري مشاورات حول هذه املسألة، وهي تتطلع إىل تلقي ترشيحات كتابية من تلك األطراف اليت مل تقدم                  
 .هذه الترشيحات بعد

 ]ُيستكمل[

، مبا يف ذلك انتخاب     كيوتو بروتوكول من   ٦ تنفـيذ املادة     -خامسـاً   
 ٦أعضاء جلنة اإلشراف اليت تقضي هبا املادة 

 ) األعمال من جدول٥البند (

 ٣٠اجتماع األطراف إىل النظر يف هذا البند يف جلسته الثالثة املعقودة يف             /دعـا الرئيس مؤمتر األطراف     -٣٣
، جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن كيوتو بروتوكول من ٦نوفمرب، فذكَّر بأنه مبقتضى املادة /تشرين الثاين

حيتاز منه وحدات خفض انبعاثات نامجة عن املشاريع اهلادفة إىل          ينقل إىل طرف آخر مدرج يف املرفق األول أو          "
خفـض االنبعاثات البشرية املصدر من غازات الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع يف أي قطاع من قطاعات     

ئة عن  الناشاالنبعاثاتوميكن لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية أن تستخدم وحدات خفض            ". االقتصاد
أنشـطة املشـاريع هـذه املـنفذة تنفيذاً مشتركاً وذلك من أجل بلوغ مستويات انبعاثاهتا املستهدفة مبوجب                  

 .الربوتوكول

 ومرفقه الذي   ٧-م أ /١٦وذكَّـر الرئيس كذلك بأن مؤمتر األطراف قد اعتمد يف دورته السابعة املقرر               -٣٤
اجتماع /األطراف مؤمتروقد اعتمد . كيوتو بروتوكولن  م٦يتضـمن املـبادئ التوجيهـية اخلاصة بتنفيذ املادة    

 من جدول ٣نوفمرب تلك املبادئ التوجيهية يف إطار البند / تشرين الثاين٣٠ يف جلسته الثانية املعقودة يف  األطراف
، وهي اللجنة اليت ستشرف، يف مجلة أمور،        ٦األعمـال وبذلك فإنه يكون قد أنشأ جلنة اإلشراف مبقتضى املادة            

 .٦ اليت تسفر عنها املشاريع املنفذة يف إطار املادة االنبعاثاتى التحقق من وحدات خفض عل

 إىل اإلحاطة علماً بالعمل التحضريي الذي اضطلعت به األطرافاجتماع /األطراف مؤمترودعـا الرئيس   -٣٥
 مؤمتر األطراف يف دورته      واليت مت تقدمي تقرير بشأهنا إىل      ٢٠٠٤األمانة، وخباصة حلقة العمل اليت عقدت يف عام         

 وإنشاء جلنة األطرافاجتماع /األطراف ؤمتروقد مت االضطالع هبذا العمل حتضرياً النعقاد الدورة األوىل مل. العاشرة
 .٦اإلشراف مبقتضى املادة 

وأدىل ببيانات  . وعقـب املالحظات التمهيدية اليت أدىل هبا، أفسح الرئيس اجملال أمام تدخالت األطراف             -٣٦
حول هذا البند ممثلو أربعة أطراف، منهم ممثالن حتدثا باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها وباالشتراك                

 . والصني٧٧مع ثالثة أطراف أخرى، وباسم جمموعة ال  

، أن ينشئ فريق اتصال يعىن هبذا البند األطرافاجتماع /األطراف مؤمتروبناء على اقتراح من الرئيس، قرر  -٣٧
 قبل بداية اجلزء األطرافاجتماع /األطراف مؤمترلكي يقدم تقريراً إىل ) بلغاريا(تترأسه السيدة دانيال ستويتشيفا و

 .ديسمرب/ كانون األول٧الرفيع املستوى من الدورة يف 
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اجتماع األطراف يف هذه الدورة األعضاء /كما ذكَّر الرئيس األطراف بأنه يلزم أن ينتخب مؤمتر األطراف -٣٨
 وأنه ينبغي إرسال الترشيحات إىل السيدة مارسيا        ٦واألعضـاء املناوبني يف جلنة اإلشراف املنشأة مبقتضى املادة          

 ).األرجنتني(ليفادجي 

 ]ُيستكمل[

 كيوتو بروتوكول تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب -سادساً 
 )األعمال من جدول ٦البند (

 ]ُيستكمل[

 كيوتو بروتوكولليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى  اإلجراءات واآل-سابعاً 
 )األعمال من جدول ٧البند (

نوفمرب، بأن مؤمتر / تشرين الثاين٣٠ذكَّر الرئيس، يف سياق عرضه هلذا البند يف اجللسة الثالثة املعقودة يف           -٣٩
 بروتوكولالمتثال مبقتضى ، نصاً يتضمن اإلجراءات واآلليات املتعلقة با٧-م أ/٢٤األطراف قد اعتمد، يف مقرره 

 يف دورته األوىل بأن يعتمد كيوتو بروتوكول، وأوصى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف كيوتو
 .ربوتوكول من ال١٨، وذلك وفقاً للمادة كيوتو بروتوكولاإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبوجب 

 فالحظ أن حكومة اململكة العربية    FCCC/KP/CMP/2005/2ة  وأحـال الرئـيس املـندوبني إىل الوثيق        -٤٠
اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى " بأن تضاف إليه كيوتو بروتوكولالسعودية قدمت اقتراحاً لتعديل 

 ١ة  والفقر١٨وقد اقترحت اململكة العربية السعودية أن يتم تعديل الربوتوكول وفقاً للمادة ". كيوتو بروتوكول
 FCCC/KP/CMP/2005/MISC.1 إىل الوثيقة األطرافاجتماع /األطراف مؤمتركما أحال الرئيس . ٢٠من املادة 

الـيت تتضـمن مذكرة حول هذه املسألة مقدمة من حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،      
 .بالنيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

معاً، ذلك ألهنما مترابطان    ) ب(و) أ(٧ن أجل تيسري املناقشة، اقترح الرئيس تناول البندين الفرعيني          وم -٤١
 طرفاً، من بينهم ممثلون حتدثوا باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها ٢١وأدىل ببيانات ممثلو . ترابطاً وثيقاً

ية الصغرية، واجملموعة األفريقية، وبلدان أمريكا      وباالشـتراك مـع ثالثـة أطراف أخرى، وحتالف الدول اجلزر          
 .الوسطى

من جدول األعمال   ) ب(و) أ(٧وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر املؤمتر إنشاء فريق اتصال معين بالبند              -٤٢
قشة من أجل اختتام املنا) بوركينا فاسو(والسيد مامادو هوناديا ) النرويج(يشترك يف رئاسته السيد هارلد دوفالند 

 .ديسمرب/ كانون األول٧حول هذه املسألة قبل بداية اجلزء الرفيع املستوى من الدورة يف 

 ]ُيستكمل[
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 ،كيوتو بروتوكول اعتماد إجراءات وآليات متعلقة باالمتثال مبقتضى -ألف 
 كيوتو بروتوكول من ١٨وفقاً ألحكام املادة  

 )األعمال من جدول )أ(٧البند (

 ]ُيستكمل[

 كيوتو بروتوكول لتعديل السعوديةالعربية  اململكةح مقدم من  اقترا-باء 
 )األعمال من جدول )ب(٧البند (

 ]ستكملُي[

  انتخاب أعضاء جلنة االمتثال-جيم 
 )األعمال من جدول )ج(٧البند (

، نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠اجتماع األطراف، يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        /أحال الرئيس مؤمتر األطراف    -٤٣
 .  الذي ينص على املؤهالت والكفاءات املتوقعة ألعضاء جلنة االمتثال٧-م أ/٢٤إىل مرفق املقرر 

، مشاورات بشأن املرشحني لعضوية )كندا( وقال الرئيس إنه سيجري، مبساعدة من السيد جاك بيلوديو         -٤٤
 .رة الحقةاجتماع األطراف يف دو/جلنة االمتثال وإنه سيقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف

 كيوتو بروتوكول بناء القدرات مبوجب -ثامناً 
 )األعمال من جدول ٨البند (

 ]ستكملُي[

  صندوق التكييف-تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ املسائل ذات الصلة بالفقرة -عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 ]كمل فيما بعدُيست[
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النظر يف :  من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة    ٩الفقـرة    -حادي عشر 
االلتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة لألطراف املدرجة      

 يف املرفق األول باالتفاقية
 ) من جدول األعمال١١البند (

 ٩أشار الرئيس إىل أن الفقرة      نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٣٠يف عرض هذا البند يف اجللسة الثالثة املعقودة يف           -٤٥
حتدد االلتزامات للفترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق        " من بروتوكول كيوتو تنص على أن        ٣مـن املادة    

وينص الربوتوكول ". ٢١ من املادة ٧األول يف تعديالت للمرفق باء هبذا الربوتوكول، تعتمد وفقاً ألحكام الفقرة 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول إىل النظر يف تلك             أيضـاً عـلى أن يـبادر مؤمتر       

 . االلتزامات قبل هناية فترة االلتزام األوىل بسبع سنوات على األقل

وأكد الرئيس أمهية قيام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بالنظر يف                -٤٦
ومن شأن النجاح يف الشروع يف      . هنا تشري إىل بدء املفاوضات بشأن االلتزامات املقبلة        أل ٣ من املادة    ٩الفقـرة   

 .املناقشات حول تلك املسألة اهلامة أن يؤكد التزام األطراف املدرجة يف املرفق األول بتصّدر مكافحة تغّير املناخ

 منهم ممثلون تكلموا نيابة عن  طرفاً،٢٤ويف صـدد هـذا البند من جدول األعمال، أدىل ببيانات ممثلو          -٤٧
اجلماعـة األوروبـية والـدول األعضاء فيها وبتأييٍد من ثالثة أطراف أخرى، وحتالف الدول اجلزرية الصغرية،                 

 .وأدىل ببيان أيضاً تنظيم اخلضر الصيين نيابة عن جمموعات بيئية.  والصني، وأقل البلدان منوا٧٧ًوجمموعة ال  

الرئيس، قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           وبناًء على اقتراح من      -٤٨
ويتوىل ) جنوب أفريقيا (والسيد ألف ولْْز    ) كندا(أن ينشـئ فريق اتصال يتشارك يف رئاسته السيد دافيد دريك            

جلزء الرفيع املستوى تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قبل بدء ا
 .ديسمرب/ كانون األول٧يف 

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

 تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما -ثالث عشر 
 ) من جدول األعمال١٣البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[
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مسـائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف          -رابع عشر 
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ) من جدول األعمال١٤البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  اجلزء الرفيع املستوى-خامس عشر 
 ) من جدول األعمال١٥البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب-سادس عشر 
 ) من جدول األعمال١٦البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  حتديد التزام مقدر كمياً لبيالروس خلفض انبعاثاهتا-سابع عشر 
 ) من جدول األعمال١٧البند (

نوفمرب، إىل أن حكومة    /الثاين تشرين   ٣٠أشار الرئيس، يف عرضه هذا البند يف اجللسة الثالثة املعقودة يف             -٤٩
، إىل األمانة أن تدرج هذا البند يف ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١بـيالروس قـد طلبت، يف رسالتها املؤرخة     

وقد . جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             
 يف املائة من مستوى عام ٩٥تزامها املقدر كمياً خلفض انبعاثاهتا وذلك بنسبة سعت بيالروس يف ذلك إىل حتديد ال

 .، وإىل إثارة مسألة إدخال تعديٍل مقابٍل لذلك يف املرفق باء من الربوتوكول١٩٩٠

 .ويف صدد هذا البند، أدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف -٥٠

العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن        وبـناًء عـلى اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف            -٥١
، مشاورات غري رمسية بشأن هذا البند من جدول األعمال، وأن           )سلوفينيا(جيري الرئيس، يساعدُه السيد أندري كرانيتش       

 .يقدم تقريراً عن ذلك يف اجتماع الحق ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ]ستكمل فيما بعدُي[

  مسائل أخرى-ثامن عشر 
 ) من جدول األعمال١٨البند (

بناًء على اقتراح من الرئيس، نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،                -٥٢
ة لربيطانيا نوفمرب يف هذا البند بطلٍب تقدمت به اململكة املتحد/ تشرين الثاين ٣٠يف جلسـته الثانـية املعقودة يف        

وإذ كان معروضاً على املؤمتر الوثيقة . العظمى وآيرلندا الشمالية نيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها
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FCCC/KP/CMP/2005/MISC.2 من بروتوكول كيوتو، ٣ من املادة ٤ اليت تتضمن عرضاً مقدماً مبوجب الفقرة 
ع إىل بيان من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية          من حكومة إيطاليا بشأن إدارة الغابات، استم      

 .نيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها وبتأييد من ثالثة أطراف أخرى

وبعد ذلك البيان، قال الرئيس إنه سوف جيري مشاورات بشأن هذه املسألة تساعده يف ذلك السيدة ثلما  -٥٣
وف يقدم تقريراً عن ذلك يف اجتماع الحق ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ، وس)الربازيل(كروغ 

 .يف بروتوكول كيوتو

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  اختتام الدورة -تاسع عشر 
 ) من جدول األعمال١٩البند (

 ]ُيستكمل فيما بعد[

 املرفقات

 ]ُيستكمل فيما بعد[

 ؤمتر األطراف العامل بوصفه اإلجراءات اليت اختذها م: اجلزء الثاين
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

 ]ُيستكمل فيما بعد[

- - - - - 


