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تقرير مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف         
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  املداوالت: اجلزء األول
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  ٧  ٦-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء املكتب  - باء   
  ٧  ١١-  ٧  . . . . . .  اهليئتني الفرعيتنيدوريتأعمال تنظيم األعمال، مبا يف ذلك   - جيم  
  ٨  ١٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  - دال   
  ٩  ١٤- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور  - هاء   
  ٩  ١٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائـق  -  واو  

 من ٣البند  (تقرير اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  -  ثالثاً
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  )تابع( احملتويات
  صفحةال  ـراتـالفق  

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة    املعين ب تقرير الفريق العامل املخصص         -  اًًـرابع
  ١٠  ٢٦- ٢٢  . . ) من جدول األعمال٤البند  (يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  ١٢  ٣٤- ٢٧  . . . . ) من جدول األعمال٥البند  (املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة    - خامساً 
  ١٣  ٤١- ٣٥  . . . . . . . )  من جدول األعمال٦البند  (املسائل املتعلق بالتنفيذ املشترك    - سادساً 
  ١٥  ٤٨- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  من جدول األعمال٧البند  (تقرير جلنة االمتثال    - اً ـسابع
  ١٦  ٥٥- ٤٩  . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٨البند ( تقرير جملس صندوق التكيف    - اً ـثامن
راءات واآلليـات املتعلقـة     فيما يتصل باإلج   بروتوكول كيوتو تعديل      - اً ـتاسع

  ١٧  ٥٧- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٩البند  (باالمتثال
البند  (تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو            - عاشراً 

  ١٧  ٧٢- ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٠
البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول              - حادي عشر

  ١٩  ٧٤- ٧٣  . . . . . . ) من جدول األعمال١١البند  (غ واالستعراضاإلبال: لالتفاقية
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء                - ثاين عشر

  ١٩  ٨١-٧٥  ...............) من جدول األعمال١٢البند  (مبوجب بروتوكول كيوتو
ـ  ( منه ٩االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة         -ثالث عشر   مـن   ١٣د  البن

  ٢١  ٨٨-٨٢  .....................................................)جدول األعمال
  ٢٢  ٩٠-٨٩  ..) من جدول األعمال١٤البند  ( بروتوكول كيوتوبناء القدرات مبوجب    - رابع عشر

 ١٥البنـد   (  من بروتوكول كيوتو   ٣من املادة    ١٤ املسائل املتصلة بالفقرة    -خامس عشر
  ٢٢  ٩٢-٩١  .................................................)من جدول األعمال

 ١٦البند  ( من بروتوكول كيوتو٢من املادة  ٣املسائل املتصلة بالفقرة   - سادس عشر
  ٢٣  ٩٤- ٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من جدول األعمال

  ٢٣  ٩٦- ٩٥  . . )  من جدول األعمال١٧البند  (املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية - ع عشرـساب
  ٢٣    . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦السنتني البيانات املالية املراجعة لفترة   

  ٢٣  ٩٦- ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ لفترة السنتني البيانات املالية املراجعة
مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه            -ن عشرـثام

  ٢٣  ٩٧    ...) من جدول األعمال١٨البند (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق    

  ٢٤  ١٠١- ٩٨  ................) من جدول األعمال١٩البند  (اجلزء الرفيع املستوى    -تاسع عشر 
  ٢٤  ٩٩     .......................بيانات رؤساء الدول أو احلكومات  -ألف
  ٢٤  ١٠٠     .................ات أدىل هبا مسؤولون يف األمم املتحدةبيان  -باء 
ات املسؤولني احلكوميني والوزراء وغريهم من رؤسـاء         بيان  -جيم

  ٢٤  ١٠١     ..................................................الوفود
 مـن جـدول     ٢٠البنـد    (بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب      - نــعشري

  ٢٤  ١٠٢     .......................................................)ألعمالا
  ٢٥  ١٠٣     ......................) من جدول األعمال٢١البند  (مسائل أخرى  -نيعشرحادي و

  ٢٥  ١٠٧-١٠٤  ......................) من جدول األعمال٢٢البند  (اختتام الدورة  -  ني وعشرثاين
اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          -ألف

  ٢٥  ١٠٤     .....................رابعةيف بروتوكول كيوتو عن دورته ال
  ٢٥  ١٠٥     ........................اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف  -اء ب

  ٢٦  ١٠٧-١٠٦  ...........................................اختتام الدورة  -جيم
  املرفقات

  املرفق

 رابعةأطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت حضرت الدورة ال        -  األول
  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 من  ٨قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الر فيع املستوى يف إطار البند                 -  الثاين
 من جدول أعمال مؤمتر األطـراف العامـل         ١٩جدول أعمال مؤمتر األطراف والبند      

  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 احلكومية اليت أدلت ببيانات يف اجلزء قائمة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري  - الثالث 

 مـن   ١٩ من جدول أعمال مؤمتر األطراف والبنـد         ٨الرفيع املستوى يف إطار البند      
  ٣٨  . جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ٣٩  . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠٠٩، اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة  - الرابع 
الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول             - اخلامس 

  ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رابعةكيوتو يف دورته ال
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اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامل بوصـفه          :اجلزء الثاين
  األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعةاجتماع 

  ثاين من هذا التقرير يف إضافتني ألسباب عملية، يصدر اجلزء ال
  )Add.2 و FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1الوثيقة(

  قررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه امل
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1 

      املقرر
  صندوق التكيف     ٤- م أإ/١
  التنمية النظيفةإرشادات إضافية تتعلق بآلية     ٤- م أإ/٢
الدفع قُدماً بعمل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية لألطـراف                ٤- م أإ/٣

  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
  جلنة االمتثال    ٤- م أإ/٤
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة     ٤- م أإ/٥
  أجل البلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتوبناء القدرات من     ٤- م أإ/٦
  يئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتواهلامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف     ٤- أإ/٧
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية    ٤- م أإ/٨

      القرار
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا وسكان مدينة بوزنان    ٤- م أإ/١

FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.2 

  ).صندوق التكيف (٤- م أإ/١نص املقرر   
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

مـؤمتر  (افُتِتحت الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو                - ١
 من بروتوكول كيوتو، يف     ١٣ من املادة    ٦الً بالفقرة   ، اليت ُعِقدت عم   )جتماع األطراف األطراف العامل بوصفه ا   

؛ وقد افتتحهـا رئـيس مـؤمتر        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١معرض بوزنان الدويل، يف بوزنان، ببولندا، يف        
  .)١(األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الرابعة السيد ماسييج نوفيتسكي، وزير البيئة يف بولندا

ة نفسها، ذكر الرئيس أنه من أجل استخدام الوقت املتاح أفضل استخدام، فإن البيانات العامة   ويف اجللس   - ٢
املدىل هبا أثناء افتتاح الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف سُتعترب توجيهاً ألعمال مؤمتر األطراف العامل بوصـفه    

  .اجتماع األطراف

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  )ألعمال من جدول ا٢البند (

   إقرار جدول األعمال- ألف 
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

نظره يف هذا البند الفرعي     من أجل   كان معروضاً على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف،            - ٣
تضمن جدول تاليت FCCC/KP/CMP/2008/1 الوثيقة ديسمرب، / كانون األول١ املعقودة يف )٢(يف جلسته األوىل

وقد أُِعد جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصـفه             . مال املؤقت وشروحه  األع
 والعـشرين   ثامنة الدورة ال  خاللة، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت عنها األطراف         لثاجتماع األطراف يف دورته الثا    

  .راف مؤمتر األطأعرب عنها أعضاء مكتباليت للهيئة الفرعية للتنفيذ و

ـ           مقدم  قترح  وتبعاً مل   -٤ ـ  ـمن الرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف جدول األعم لى ـال ع
  :النحو التايل

  .افتتاح الدورة  - ١
  :املسائل التنظيمية  - ٢

                                                      

وترد .  عشرة ملؤمتر األطراف   لرابعةُعِقد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بالتزامن مع الدورة ا           )١(
عند  كلمة ترحيب  مؤمتر األطراف إشارات إىل ما أُديل به من بيانات و          وترد يف تقرير  . يف تقرير منفصل مداوالت مؤمتر األطراف     

وترد يف كال التقريرين مداوالت اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف           .  املعين بتغري املناخ   افتتاح مؤمتر األمم املتحدة   
 .العامل بوصفه اجتماع األطراف اليت ُعقدت أثناء اجلزء الرفيع املستوى من الدورتني

عامل بوصفه اجتماع األطراف املشار إليها يف هذا التقريـر هـي          جلسات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف ال      )٢(
 .جلسات عامة
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  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب؛  )ب(    
   يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛تنظيم األعمال، مبا  )ج(    
  .املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(    

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

اللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول         املعين با رير الفريق العامل املخصص     تق  - ٤
  .مبوجب بروتوكول كيوتو

  .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - ٥
  .املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  - ٦
  .تقرير جلنة االمتثال  - ٧
  .تقرير جملس صندوق التكيف  - ٨
  .ل كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثالتعديل بروتوكو  - ٩

  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  - ١٠
  .اإلبالغ واالستعراض: البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  - ١١
  .اف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتوالتقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطر  - ١٢
  . منه٩االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة   - ١٣
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - ١٤
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   - ١٥
  .كول كيوتو من بروتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة   - ١٦
  : املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ١٧

  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦لفترة السنتني الية املراجعة البيانات امل  )أ(    
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية لفترة السنتني أداء   )ب(    

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               - ١٨
  .كيوتوبروتوكول 

  .اجلزء الرفيع املستوى  - ١٩
  .بيانات املنظمات املشارِكة بصفة مراقب  - ٢٠
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  .مسائل أخرى  - ٢١
  :اختتام الدورة  - ٢٢

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول             )أ(    
  ؛رابعةكيوتو عن دورته ال

  .اختتام الدورة  )ب(    

  ل أعضاء يف املكتب انتخاب أعضاء ليحلوا حم- باء 
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

ستعاض، مبوجب بروتوكول ديسمرب، أشار الرئيس إىل أنه ُي/ كانون األول١يف اجللسة األوىل املعقودة يف   - ٥
كيوتو، عن أي عضو من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثِّل طرفاً يف االتفاقية لكنه ال يكون يف ذلك الوقت طرفاً 

كتمل بعد انتخابات مكتـب  ومل ُت. كول كيوتو، بعضو إضايف تنتخبه األطراف يف الربوتوكول من بينها      يف بروتو 
  .تناول هذا البند الفرعي يف جلسة الحقةلذلك سيجري و. مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

ء مكتب مـؤمتر    ديسمرب أعضا / كانون األول  ١٢وانتخب مؤمتر األطراف يف جلسته السابعة املعقودة يف           - ٦
ومل توجد ضرورة النتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء آخرين، ومل يتناول مؤمتر . األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  .العامل بوصفه اجتماع األطراف هذا البند الفرعي مرة أخرىاألطراف 

   اهليئتني الفرعيتنيدوريتأعمال  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك - جيم 
  )دول األعمالمن ج) ج(٢البند (

ديسمرب فوّجه نظـر مـؤمتر      / كانون األول  ١الرئيس هذا البند الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف          عرض    - ٧
األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف إىل شـروح جـدول األعمـال املؤقـت الـواردة يف الوثيقـة                      

FCCC/KP/CMP/2008/1 .       كانون األول  ١٠اختتام دورتيهما يف    والحظ أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان، قبل / 
  .وضع مشاريع مقررات واستنتاجات لعرضها على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافهبدف ديسمرب، 

الرئيس، قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف إحالة بنود إىل اهليئتني من قترح موبناء على   - ٨
  :ها وتقدمي مشاريع مقررات أو استنتاجات مناسبة، على النحو التايللنظر فيمن أجل االفرعيتني 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

  تعديل بروتوكول كيوتو خبصوص اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  ٩البند 

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  ١٠البند 

  اإلبالغ واالستعراض: ن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة م  ١١البند 
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  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو  ١٢البند 

  صندوق التكيف    ١٣البند 

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  ١٤البند 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤قرة بالفاملتصلة املسائل   ١٥البند 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦البيانات املالية املراَجعة لفترة السنتني     )أ(١٧البند 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   )ب(١٧البند 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  .يوتو من بروتوكول ك٢ من املادة ٣بالفقرة املتصلة املسائل   ١٦البند 

االلتزامـات اإلضـافية    املعين ب تقرير الفريق العامل املخصص     " من جدول األعمال     ٤ند  بوفيما يتعلق بال    - ٩
 مؤمتر األطراف العامـل     ، اقترح الرئيس أن يطلب    "لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       

االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق  باملعينالفريق العامل املخصص بوصفه اجتماع األطراف إىل رئيس 
، إجراء مشاورات غري رمسية مع الوفود بشأن        )النرويج (لد دوفالند اهار، السيد   األول مبوجب بروتوكول كيوتو   

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبا يف ذلك اختاذ مؤمتر األطراف العامل اإلجراءات اليت سيتخذها 
 كانون ١١ عن نتائج هذه املشاورات حبلول ه تقريراًإلي هبذا اخلصوص، وأن يقدم    اجتماع األطراف مقرراً   بوصفه
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول

 بأن ينتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف الرئيس ونائب الرئيس            واقترح الرئيس أيضاً    - ١٠
مات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول االلتزااملعين بللفريق العامل املخصص اجلديدين 

وهذا من شأنه أن ميكن الرئيس احلـايل        . ديسمرب/ كانون األول  ١٢ جلسته العامة اخلتامية اليت تعقد يف         يف كيوتو
  كـانون  ١١هلذا الفريق من تقدمي تقرير عن أعمال الفريق يف بداية اجلزء الرفيـع املـستوى مـن الـدورة يف                     

  .ديسمرب/األول

قتـرحني  واتفق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف على املضي قُُدماً يف عمله استناداً إىل امل                - ١١
  .املقدََّمني من الرئيس

    املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض- دال 
  )ول األعمالمن جد) د(٢البند (

ديسمرب، ذكّر الرئيس بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه  /كانون األول  ١٢يف  يف اجللسة التاسعة املعقودة       - ١٢
 الذي ينص على أن تقدمي وثائق التفويض من جانب األطراف ١- م أإ/٣٦قد اعتمد املقرر كان اجتماع األطراف 

مل  هذه األطراف يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العاثلييف بروتوكول كيوتو سينطبق على مشاركة مم
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عليه، وفقـاً لإلجـراءات     سيقّدم لكي يوافق    ن وثائق التفويض    ع اً واحد اًتقريروأن  بوصفه اجتماع األطراف،    
، وافـق   انفسهاجللسة  ويف  . املعمول هبا، مكتبا مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          

  .)٣(ويض املقدمة من األطراف اليت ستحضر الدورةمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف على وثائق التف

   احلضور-  هاء

 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، ودوريت اهليئتني الفرعيتني اللـتني            رابعةحضر الدورة ال    - ١٣
 من األطراف يف بروتوكول كيوتو، فضالً عن الدول اليت هلا صـفة املراقـب،   طرفاً   ١٨١تزامنتا معه ممثلون عن     

واملنظمـات  ، والوكاالت واملؤسسات املتخصصة     اتوممثلون عن هيئات وبرامج األمم املتحدة، وأمانات االتفاقي       
  . األولوميكن االطالع على القائمة الكاملة يف املرفق . التابعة ملنظومة األمم املتحدةذات الصلة 

ماد املنظمات اليت هلا صـفة املراقـب        ، فإن مقرر مؤمتر األطراف املتعلق باعت      ١- م أإ /٣٦ووفقاً للمقرر     - ١٤
ولالطالع على قائمة املنظمات اليت هلا صفة       . سينطبق أيضاً على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف        

  ). ٢ و١اجلزءان  (FCCC/CP/2008/INF.1املراقب، انظر الوثيقة 

   الوثائق- واو 

 على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ترد يف املرفق اخلامس الوثائق اليت كانت معروضة  - ١٥
  .رابعةدورته ال

   تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما- ثالثاً 
  ) من جدول األعمال٣البند (

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

 معروضاً على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية              كان  - ١٦
  . )٤(٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٣ إىل ٤ والعشرين اليت ُعقدت يف بون يف الفترة من ثامنةوالتكنولوجية عن دورهتا ال

 ةرئيس) نيوزيلندا(ة هيلني بلوم    السيدرضت  عديسمرب،  / كانون األول  ١٢يف  ويف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت        - ١٧
، وتقريراً شفوياً   )٥( والعشرين تاسعةاهليئة عن دورهتا ال   هذه  مشروع تقرير   مشورة العلمية والتكنولوجية    اهليئة الفرعية لل  

لفرعيـة  وأفادت أنه مل يكن باستطاعة هذه اهليئة ا        .ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     املتصلة مب نتائج  العن  
وأبلغت . التوصية مبقررات أو استنتاجات بشأن البنود احملالة إليها من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف              

                                                      

 .FCCC/CP/2008/4-FCCC/KP/CMP/2008/8الوثيقة  )٣(

 .FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٤(

 .FCCC/SBSTA/2008/L.14الوثيقة  )٥(
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رضاء الكـبري  . م. ج. الرئيسة املؤمتر األخري أيضاً بأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد انتخبت السيد أ   
  .يئة الفرعية والسيد بوروشوتام غيمريي مقرراًنائباً لرئيس اهل) بنغالديش(

قترح قدمه الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع            مويف اجللسة نفسها، وبناء على        - ١٨
  . األطراف علماً هبذه التقارير

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

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا طراف العامل بوصفه اجتماع األطرافمؤمتر األكان معروضاً على   - ١٩
  . )٦(٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤السادسة والعشرين اليت ُعقدت يف بون يف الفترة من 

السيد بـاقر   رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ     عرض  ديسمرب،  /كانون األول  ١٢يف  ويف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت        - ٢٠
نتائج ال، وتقريراً شفوياً عن    )٧(اهليئة عن دورهتا السابعة والعشرين    هذه  مشروع تقرير   ) مجهورية إيران اإلسالمية   (أسدي

 والعشرين  ثامنةيف دورتيها ال  الفرعية للتنفيذ   اهليئة  أوصت  و. ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     اليت تتصل مب  
  . مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافت لكي يعتمدها  مشاريع مقررابثالثة والعشرين تاسعةوال

قترح قدمه الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع            مويف اجللسة نفسها، وبناء على        - ٢١
  .األطراف علماً هبذه التقارير

  االلتزامات اإلضافية باملعين  تقرير الفريق العامل املخصص       - رابعاً 
   يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتولألطراف املدرجة

  ) من جدول األعمال٤البند (

الفريـق العامـل    رئـيس   دعا رئيس املؤمتر    ديسمرب،  /كانون األول  ١١يف   اليت ُعقدت    ةيثانيف اجللسة ال    - ٢٢
لعامل الفريق ا ( االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         املعين ب املخصص  
  . عن التقدم الذي أحرزه هذا الفريق خالل العام املاضيتقدمي تقريرإىل ، )املخصص

 ليعقد دورتيه اخلامسة ٢٠٠٩أفاد رئيس الفريق العامل املخصص أن هذا الفريق قد اجتمع أربع مرات يف عام           - ٢٣
ملخصص كان قد وافـق، يف الـدورة        وأبلغ األطراف بأن الفريق العامل ا     . اتني الدورتني ض تقارير ه  َروالسادسة، وعَ 

، على أن حييل إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه           ٢٠٠٧ديسمرب  /الرابعة املستأنفة املعقودة يف بايل يف كانون األول       
اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة نتائج أعمال الفريق بشأن النظر يف االلتزامات املتعلقة بالفترات الالحقة خبصوص                

.  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٩مبوجب الفقرة   ) أطراف املرفق األول  (جة يف املرفق األول لالتفاقية      األطراف املدر 
                                                      

 .Add.1  وFCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )٦(

 .FCCC/SBI/2008/L.15الوثيقة  )٧(
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الفريق قد قام بتجميـع     هذا  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بأن        رئيس الفريق العامل املخصص     وأبلغ  
تعلقة باالجتار يف االنبعاثات واآلليات القائمـة علـى         جمموعة شاملة من املسائل والعناصر واخليارات بشأن أعماله امل        

وسلط األضواء أيضاً على املناقـشات      . مشاريع وكذلك بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        
ا يف ذلك اآلثار    اإلجيابية اليت دارت بشأن النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مب             

  . التبعية، املترتبة على األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة ألطراف املرفق األول

وذكر رئيس الفريق العامل املخصص أن الفريق قد أحرز تقدماً هاماً يف وضع برنامج عمل طمـوح إلجنـاز                     - ٢٤
لتعديالت املطلوبة  للب لوضع مذكرة بشأن العناصر احملتملة       وأشار إىل ط  . ٢٠٠٩واليته بصورة فعالة حبلول هناية عام       

 من بروتوكول كيوتو ومذكرة ثانية بشأن العناصر احملتملة لنص يتعلق بالقضايا الناشئة عن          ٣ من املادة    ٩عمالً بالفقرة   
ياً مـن أعمـال     وأشار إىل أن إعداد هاتني املذكرتني سيشكل جزءاً حمور        . تنفيذ برنامج عمل الفريق العامل املخصص     

  . ٢٠٠٩الفريق العامل املخصص خالل عام 

ديسمرب، أفاد رئيس املؤمتر بأن املشاورات اليت أجراها رئـيس          / كانون األول  ١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٢٥
أُحيل لكي ينظـر فيـه مـؤمتر         )٨(قد أسفرت عن و ضع مشروع مقرر      )  أعاله ٩انظر الفقرة   (الفريق العامل املخصص    

 ٤-  أإ م/٣قدم من الرئيس، باعتماد املقرر      م حوقام هذا املؤمتر، بناًء على مقترَ     . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف    
حتقيق تقدم يف أعمال الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول                "املعنون  

وشكر الرئيس األطراف على التقدم احملرز حـىت        ). FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1" (مبوجب بروتوكول كيوتو  
  . بالنجاح يف حتقيق نتيجة طموحة يف العام التايلهلا اآلن وأعرب عن متنياته 

قترح رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         اديسمرب،  / كانون األول  ١ويف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٢٦
لفريـق العامـل    لعلى انتخاب الرئيس اجلديد والنائب اجلديد للرئيس        يف جلسته العامة اخلتامية     ر  األطراف أن يوافق املؤمت   

ديسمرب، أبلغ رئيس مؤمتر األطراف     / كانون األول  ١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف      ).  أعاله ١٠انظر الفقرة   (املخصص  
قد أجرت مشاورات مع اجملموعـات  ) بربادوس(مسيث العامل بوصفه اجتماع األطراف املؤمتر بأن السيدة كارين نيكول     

ويف اجللسة نفسها، أبلغ رئيس مؤمتر األطـراف العامـل   .  املخصصلاإلقليمية بشأن انتخاب أعضاء مكتب الفريق العام   
 من  ٢ووفقاً للفقرة   . بوصفه اجتماع األطراف املؤمتر بأن املشاورات املتعلقة بانتخاب عضوي املكتب هذين قد اكتملت            

 من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه، فإن األعضاء احلاليني يف الفريق العامل املخصص، السيد دوفالنـد                 ٢٢ملادة  ا
ر سـيظلون يف    املقرِّ) مجهورية كوريا ( وو كيم    -ان  تشوالسيد  نائب الرئيس   ) مايل(رئيس الفريق، والسيد ماما كونايت      

  . ك يف الدورة العادية القادمة للفريق العامل املخصصمناصبهم إىل أن يتم انتخاب من خيلفوهنم وذل
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   املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة- خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

 ٣كان معروضاً على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف جلسته الثانيـة املعقـودة يف                   - ٢٧
  .FCCC/KP/AWG/2008/3 وFCCC/KP/CMP/2008/4ديسمرب، الوثيقتان /كانون األول

وأشار الرئيس لدى تقدميه هذا البند إىل أن آلية التنمية النظيفة هي آلية فريدة للتعاون العاملي تسعى إىل                    - ٢٨
التخفيف من تغري املناخ ويف الوقت نفسه مساعدة البلدان اليت تستضيف مشاريع اآللية يف حتقيق تنمية مستدامة                 

  .يعبفضل هذه املشار

 راجيش كومار سيثي،  وبناًء على دعوة الرئيس، قدم رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، السيد               - ٢٩
الـذي يغطـي    ،)٩(استعراضاً عاماً للتقرير السنوي للمجلس إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف         

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٤ إىل   ٢٠٠٧أكتوبر  /ول تشرين األ  ٢٠األنشطة اليت اضطلع هبا اجمللس يف الفترة من         
 ويتضمن عدداً من التوصيات ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف كيما يتخذ مقـررات يف                ٢٠٠٨

دورته الرابعة، مبا يف ذلك توصيات أُعّدت استجابة لطلبات قّدمها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع                  
  .األطراف يف دورته الثالثة

 طرفاً ببيانات، من بينهم ممثل حتدث باسـم         ١٤وعلى إثر تقدمي رئيس اجمللس التنفيذي تقريره، أدىل ممثلو            - ٣٠
منظمات الشعوب األصلية، : كما أدىل ببيانات ممثلو منظمات غري حكومية من ثالث جهات هي    . اجملموعة األفريقية 

  .ثل عن وكالة متخصصة ببيان أيضاًدىل مموأ. اجلماعات البيئية و؛ومنظمات قطاعي األعمال والصناعة

وذكر الرئيس أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف سيحتاج، لإلقرار بالعمل الذي أجنزه                - ٣١
اجمللس التنفيذ وتوجيه عمله يف املستقبل، إىل أن يعتمد، يف دورته الرابعة، مقرراً يف إطار هذا البند من جـدول                    

ا املقترح، قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال بشأن             وخبصوص هذ . األعمال
جـورج   والـسيد ) كوسـتاريكا (السيدة كريستيانا فيغرييِس هذا البند من جدول األعمال، يتشارك يف رئاسته     

تناداً إىل تقريـر اجمللـس      آللية التنمية النظيفة اس   وسينظر فريق االتصال يف اجلوانب العملية       ). النرويج(غ  نبورستي
وطلب رئـيس املـؤمتر مـن       . التنفيذي لآللية، ويف طرق ووسائل حتسني التوزيع اإلقليمي العادل ملشاريع اآللية          

 من جدول أعمال ١٣الرئيسني املتشاركني العمل عن كثب مع الرئيسني املتشاركني لفريق االتصال خبصوص البند 
  ). أدناه٨٦انظر الفقرة (األطراف من أجل جتنب االزدواجية يف العمل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

كما ذكّر رئيس مؤمتر األطراف بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف حيتـاج إىل أن جيـري يف                     -٣٢
بشأن هـذه    إجراء مشاورات    السيدة مسيث وستواصل  . عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف اجمللس التنفيذي      انتخاب  الدورة  
  .أن تقدِّمها خطياً اجلهات اليت مل تفعل ذلك بعدينبغي وذكّر الرئيس األطراف بأن الترشيحات . املسألة
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ديسمرب، أفاد رئيس املؤمتر أن فريق االتصال قد أعد مشروع / كانون األول١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف   - ٣٣
ـ العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، بناًء          اعتمد مؤمتر األطراف     ،ويف اجللسة نفسها  . مقرر لى عـ

" مزيد مـن اإلرشـادات املتعلقـة بآليـة التنميـة النظيفـة            " املعنون   ٤- م أإ /٢ املقرر   )١٠(مقترح مقدم من الرئيس   
)FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1 .(  

ا السيدة مسيـث بـشأن االنتخابـات        ويف اجللسة نفسها، أفاد رئيس املؤمتر عن نتائج املشاورات اليت أجرهت            - ٣٤
وقام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، بناًء . للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  :على مقترح مقدم من الرئيس، بانتخاب األعضاء واملناوبني التالية أمساؤهم للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

    املناوبلعضو ا  العضو

  أفريقيا  يل أدجيوونوالسيد صم  السيد كامل مجعاوي

  آسيا  السيد راجيش كومار سيثي  السيد شفقت كاكاهيل

  أمريكا الالتينية والكارييب  س ميكيسالسيد خوسيه دومينغو  السيد هيو سيلي

  أوروبا الغربية ودول أخرى  السيد توماس بريهامي  السيد مارتني هيسيون

  أطراف املرفق األول  السيد أكيهريو كوروكي   ستيانسنيالسيد بيري

  ونغتشيدآالسيد نواه   
  )بديل(

  الدول النامية اجلزرية الصغرية

   املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك- سادساً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

 ٣يـة املعقـودة يف      كان معروضاً على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف جلسته الثان             - ٣٥
  .FCCC/KP/AWG/2008/3 وFCCC/KP/CMP/2008/3ديسمرب، الوثيقتان /كانون األول

وأشار الرئيس إىل أن التنفيذ املشترك يتيح لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت قطعت على نفـسها               -٣٦
على وحدات خفض انبعاثات ناجتة عن مـشاريع        للحصول  الفرصة  التزامات مدرجة يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو         

اليت تستقبلها أية أطراف أخرى غـري       بواسطة البواليع   ترمي إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة أو تعزيز عمليات اإلزالة           
  .هذه األطراف
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اضـاً  ، استعر نغيبورستالرئيس، قدم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، السيد          من  وبناًء على دعوة      - ٣٧
 األنشطة اليت اضطلعت هبـا  تناول، ي)١١(عاماً لتقرير هذه اللجنة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          

وأبرَز رئيس اللجنة . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٠هذه اللجنة يف الفترة املمتدة من 
  . حققتها خالل العام املاضي والتحديات اليت ستقبل عليهااملهام اليت قامت هبا اللجنة واإلجنازات اليت

وأُعطيت الكلمة لألمانة إلحاطة األطراف علماً حبالة التنفيذ املشترك يف إطار املسار األول الذي ال يدخل   - ٣٨
  .وأدىل ممثل عن أحد األطراف ببيان .والية جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتركضمن 

ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف سيحتاج، لإلقرار بالعمل الذي أجنزه اجمللـس             وذكر الرئيس أن م     -٣٩
، بناء على هذا املقتـرح و. مقرراً يف إطار هذا البند من جدول األعمال توجيه عمله يف املستقبل، إىل أن يعتمد    لالتنفيذي و 

 يف  تشاركال بشأن هذا البند من جدول األعمال، ي        فريق اتص  ،قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف إنشاء       
وذكّر الرئيس األطـراف     ).الربتغال( باراتا   نيزيوالسيد بيدرو مارت  ) غانا( بونسو   -رئاسته السيد وليام كوجو آغيمانغ      

أيضاً بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف حيتاج إىل أن ينتخب يف الدورة عدة أعضاء وأعـضاء                  
.  إجراء مشاورات بشأن هـذه املـسألة       السيدة مسيث وستواصل  .  اللجنة املشرفة على التنفيذ املشترك     بني يف مناو

  .وذكّر الرئيس األطراف بأن الترشيحات ينبغي أن تقدِّمها خطياً اجلهات اليت مل تفعل ذلك بعد

. ريق االتصال قد قّدم مشروع مقرر     ديسمرب، قال الرئيس إن ف    / كانون األول  ١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٤٠
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف      ، اعتمد   )١٢(اء على مقترح قدمه الرئيس    ـا، وبن ـة نفسه ـويف اجللس 

  ). FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1" ( من بروتوكول كيوتو٦ تنفيذ املادة أنبش" املعنون ٤-م أإ/٥املقرر 

ئيس نتائج املشاورات اليت أجرهتا السيدة مسيث بشأن انتخابات اللجنة املشرفة ويف اجللسة نفسها، قدم الر  - ٤١
 مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف        وبناء على مقترح قدمه الرئيس، قام       . على التنفيذ املشترك  

  : بانتخاب األعضاء واملناوبني يف اللجنة املشرفة على التنفيذ املشترك على النحو التايل

    العضو املناوب    وضالع
  أطراف املرفق األول  السيد أنطون بيك  السيد هريوكي كودو

  أطراف املرفق األول    السيد بينوا ليجيه
أطراف املرفق األول ذات االقتصادات   السيد يونشو جورجييف بيلوفسكي  السيد جورجي غيليتوخا

  اليت متر مبرحلة انتقالية
أطراف املرفق األول ذات االقتصادات   ويتيغوفيتشالسيدة إيرينا ف  السيد فالد تروسكا

  اليت متر مبرحلة انتقالية
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  لونغو مبيرتا السيد   يي غايغالسيدة فاتو ن
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   تقرير جلنة االمتثال- سابعاً 
  ) من جدول األعمال٧البند (

 كـانون   ٤، يف جلسته الثالثة املعقودة يف       رافراف العامل بوصفه اجتماع األط    ُعرضت على مؤمتر األط     - ٤٢
، اليت تتضمن التقرير السنوي الثالث للجنة االمتثـال، الـذي يقـدم            FCCC/KP/CMP/2008/5ديسمرب، الوثيقة   /األول

تـشرين   ٩ إىل   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٨معلومات عن أنشطة جلنة االمتثال خالل العام الثالث من عملها، يف الفترة من              
  .٢٠٠٨وبر أكت/األول

 ١-م أإ /٢٧ األطراف قد اعتمد، يف دورته األوىل، املقرر         وذكّر الرئيس بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         - ٤٣
جلنة االمتثـال بكامـل     واملطلوب من   . اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو      ومرفقه ويتضمن   

تقريراً إىل كل دورة    اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال،     من الفرع ثالثاً من هذه      ) أ(٢، مبوجب الفقرة    هيئتها أن تقدم  
  .عادية من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

وبناًء على دعوة من الرئيس، عرض الرئيس املتشارك للجنة االمتثال ورئيس فرعها املعين باإلنفاذ، السيد                 - ٤٤
  . وعقب عرض التقرير، أدىل ممثال اثنني من األطراف ببيانني.رثور، التقرير السنوي الثالث للجنةسيباستيان أوب

وذكر الرئيس أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف سيحتاج إىل اعتماد مقرر يف إطار هذا البنـد                    -٤٥
صفه اجتماع األطراف إنشاء فريـق اتـصال        وخبصوص هذا املقترح، قرر مؤمتر األطراف العامل بو       . من جدول األعمال  

  ).اجلماعة األوروبية(ر فوالسيد يورغن لوفي) ترتانيا(بشأن هذا البند ويتشارك يف رئاسته السيد إيريك موغوروسي 

 اءعـض أوذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن ينتخب                - ٤٦
وذكّر الرئيس األطراف بأنه    . مشاورات يف هذا الشأن   ستجري   مسيث   ةالسيدوأن  . لدورةلجنة االمتثال خالل ا   ل

  .ينبغي تقدمي الترشيحات خطياً أثناء املشاورات اليت سُتجرى هلذا الغرض

إن فريق االتصال قد قّدم مـشروع  املؤمتر ديسمرب، قال رئيس  /كانون األول  ١٢يف  ويف اجللسة التاسعة املعقودة       -٤٧
 بوصفه اجتماع األطـراف    مؤمتر األطراف العامل   اعتمد   ،)١٣(قترح قدمه الرئيس  مويف اجللسة نفسها، وبناء على      . مقرر

  ). FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1" (االمتثالجلنة " املعنون ٤-م أإ/٤املقرر 

تخابات لفرعي ويف اجللسة نفسها، قدم رئيس املؤمتر نتائج املشاورات اليت أجرهتا السيدة مسيث بشأن االن  - ٤٨
مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع       وبناء على مقترح قدمه الرئيس، قام       . التيسري واإلنفاذ للجنة االمتثال   

لفرع التيسري، والسيد حممد   ) أطراف املرفق األول  (ادا  ميكو شي ه بانتخاب أعضاء بديلني هم السيد كوني      األطراف
  .:اإلنفاذلفرع ) الدول النامية اجلزرية الصغرية(شريف 

  

                                                      

 .FCCC/KP/CMP/2008/L.2الوثيقة  )١٣(
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   تقرير جملس صندوق التكيف- ثامناً 
  ) من جدول األعمال٨البند (

 ٣ املعقـودة يف     الثانيـة ، يف جلسته    راف العامل بوصفه اجتماع األطراف    على مؤمتر األط  كان معروضاً     - ٤٩
  .FCCC/KP/CMP/2008/2 ديسمرب، الوثيقة/كانون األول

، استعراضاً عاماً   ريتشارد مويونغي  صندوق التكيف، السيد     الرئيس، قدم رئيس جملس   من  وبناًء على دعوة      - ٥٠
، والذي يغطي األنشطة اليت اضطلع هبـا        )١٤(اجمللس إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف       هذا  لتقرير  

ـ       . ٢٠٠٨سبتمرب  /مارس إىل أيلول  /اجمللس يف الفترة املمتدة من آذار      ائق ويتضمن التقرير، يف مجلة أمور، مشاريع وث
  .٣- م أإ/١لمقرر ل عليها وفقاًًموافقته من أجل أُعدت لعرضها على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

 طرفاً ببيانات، منهم ممثلون حتـدثوا باسـم         ١٥وعلى إثر انتهاء رئيس اجمللس من عرض التقرير، أدىل ممثلو             - ٥١
  .حتالف الدول اجلزرية الصغريةاعة األوروبية والدول األعضاء فيها، و والصني، واجلم٧٧ل اجملموعة األفريقية، وجمموعة ا

وقال الرئيس إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف سيحتاج، لإلقرار بالعمل الذي أجنـز                 - ٥٢
راف العامل ، قرر مؤمتر األطبناء على هذا املقترحو. وتوجيه العمل يف املستقبل، إىل اعتماد مقرر يف دورته الرابعة 

 يف رئاسـته الـسيد      تشاركبوصفه اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال بشأن هذا البند من جدول األعمال، ي            
  ).اهلند(والسيد سوريا سييت ) أملانيا(كارسنت ساش 

وذكّر الرئيس األطراف بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف حيتاج إىل أن ينتخب خالل                 - ٥٣
إجراء مشاورات بشأن   السيدة مسيث   وستواصل  . ة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جملس صندوق التكيف       الدورة عد 
  .وذكّر الرئيس األطراف بأن الترشيحات ينبغي أن تقدِّمها خطياً اجلهات اليت مل تفعل ذلك بعد. هذه املسألة

ن فريق االتصال قد أعـد مـشروع    ديسمرب، أ / كانون األول  ١٢أفاد الرئيس، يف اجللسة التاسعة املعقودة يف          - ٥٤
 ،)١٥(ويف اجللسة نفسها، قام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، بناء على مقترح مقدم من الرئيس               . مقرر

  ).FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1" (صندوق التكيف" املعنون ٤- م أإ/١باعتماد املقرر 

ئج املشاورات اليت أجرهتا السيدة مسيث بشأن االنتخابات جمللس         ويف اجللسة نفسها، قدم الرئيس تقريراً عن نتا         - ٥٥
وانتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، بناء على مقترح مقـدم مـن الـرئيس،               . صندوق التكيف 

  :األعضاء التالية أمساؤهم جمللس صندوق التكيف

  

                                                      

 .FCCC/KP/CMP/2008/2الوثيقة  )١٤(

 FCCC/KP/CMP/2008/L.7الوثيقة  )١٥(
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    بوالعضو املنا  العضو

  السيد جان سيديغرين
  )بديل(

  ول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة د  

  أطراف املرفق األول  السيدة فانيسا ألفاريس فرانكو  
  )بديل(

  قل البلدان منواًأ  مستعني باهللا. م. ح. السيد أ  
  )بديل(

تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل بـاإلجراءات         -  تاسعاً
   واآلليات املتعلقة باالمتثال

  ) من جدول األعمال٩البند (

  .هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيهأحيل   - ٥٦

ديسمرب، أفاد رئيس املؤمتر أن اهليئة الفرعية للتنفيـذ قـد           / كانون األول  ١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ٥٧
حاط مؤمتر  وبناء على مقترح مقدم من الرئيس، أ      .  الثالثني هتاأوصت بإدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدور        

  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف علماً هبذا اإلجراء من جانب اهليئة الفرعية للتنفيذ

   تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو-  عاشراً
  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت -١

  .ظر فيهحيل هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النأُ  - ٥٨

ديسمرب، أفاد رئيس املؤمتر بأن اهليئة الفرعية للتنفيـذ قـد           / كانون األول  ١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ٥٩
وبناء على مقترح . )١٦(أوصت مبجموعة من االستنتاجات كي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  

  .ل بوصفه اجتماع األطراف االستنتاجات التاليةمقدم من الرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف العام

  االستنتاجات -٢

رحب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بالتقرير السنوي الرابـع ملـدير سـجل املعـامالت                   - ٦٠
ورحـب مـؤمتر    . ٢٠٠٨أكتـوبر   / إىل تشرين األول   ٢٠٠٧نوفمرب  / الذي يتناول الفترة من تشرين الثاين      )١٧(الدويل

  . العامل بوصفه اجتماع األطراف بربط سجل املعامالت الدويل بسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبيةاألطراف

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.18الوثيقة  )١٦(

 .FCCC/KP/CMP/2008/7الوثيقة  )١٧(
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اجتماع األطراف باالحتاد الروسي، وإسبانيا، وإستونيا، وأملانيـا،         مؤمتر األطراف العامل بوصفه      وأشاد  - ٦١
، وبولندا، واجلماعة األوروبية، واجلمهورية التشيكية، وأوكرانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا

والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، والتفيـا، ولكـسمربغ، وليتوانيـا،             
وليختنشتاين، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريـا، وهولنـدا،             

  .جناحها يف بدء تشغيل سجالهتا مع سجل املعامالت الدويلعلى اليونان، و

ورّحب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بنجاح سجل آلية التنمية النظيفة يف إصدار وحـدات                  -٦٢
ت خفـض   خفض االنبعاثات املعتمد، وبإحالة وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل السجالت الوطنية، وبنقل وحـدا             

  .خصصة، ووحدات خفض االنبعاثات، فيما بني السجالت الوطنية املاتوحدات الكمياالنبعاثات املعتمد، و

الربط بني نظام املعلومـات     أمتّت  اجتماع األطراف أن األمانة قد       العامل بوصفه    والحظ مؤمتر األطراف    - ٦٣
 للتنفيذ ١إنشاء أول مشروع من مشاريع املسار املتعلق بالتنفيذ املشترك وسجل املعامالت الدويل، فأتاحت بذلك 

املشترك يف سجل املعامالت الدويل وما يعقبه من حتويل وحدات الكميـات املخصـصة إىل وحـدات خفـض                
  .االنبعاثات املتعلقة بتلك املشاريع

ـ           العامل بوصفه    ورّحب مؤمتر األطراف    - ٦٤ ل اجتماع األطراف بإمتام عمل الفريق العامل الذي أنـشأه حمف
ُوضع هذا اإلجراء، الذي    . لإلجراء التشغيلي املوحد  املتعلق بوضع تقرير التقييم املستقل      و نظم السجالت    يريدم

 مـن بروتوكـول   ٨ السنوي للسجالت الوطنية مبوجب املادة    ل االستعراضَ هَِّسُي، وسَ ١٠- م أ /١٦وفقاً للمقرر   
حتديد مواصفات النموذج   بشأن  اف بإمتام العمل    اجتماع األطر  العامل بوصفه     رّحب مؤمتر األطراف    كما .كيوتو

جانـب  ، من   ١- م أإ /١٤ ، وفقاً للمقرر  اإللكتروين املوحد لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها بروتوكول كيوتو        
  .نظم السجالتمديري حمفل يف إطار الفريق العامل املعين بالنموذج اإللكتروين املوحد 

ختبار سجل املعامالت الـدويل،     الاجتماع األطراف بأمهية البيئات املختلفة      العامل بوصفه   وأقر مؤمتر األطراف      -٦٥
  .وطلب إىل مدير السجل أن يتعاون مع مديري نظم السجالت على إبقاء تكاليف احلفاظ على البيئات عند احلد األمثل

 يواصل عمله  مدير سجل املعامالت الدويل أنإىلاجتماع األطراف العامل بوصفه  وطلب مؤمتر األطراف  - ٦٦
إجناز دوريت اختبار مبا يف ذلك العمل على النموذج اإللكتروين املوحد بالتعاون مع مديري نظم السجالت،  بشأن  

، من أجل أمتتة اإلبالغ بواسطة النموذج اإللكتروين املوحد من جانـب  إذ اقتضى األمر، ٢٠٠٩منسَّقتني يف عام  
 مـن   عليها التزامات مسجلة يف املرفق باء     اليت  ويف بروتوكول كيوتو    أطراف أيضاً   اليت هي   األطراف يف االتفاقية    

  .)أطراف املرفق باء (بروتوكول كيوتو

اجتماع األطراف بعدم   العامل بوصفه     مؤمتر األطراف  ، أقر ٣- م أإ /١١ من املقرر    ٧ الفقرة   وفيما خيص   - ٦٧
العامل  وطلب مؤمتر األطراف. عامالت الدويلكفاية املعلومات املتوفرة حالياً بشأن املعامالت املسجلة يف سجل امل

 مدير سجل املعامالت الدويل أن جيمع ما يكفي من املعلومـات وأن يوردهـا يف                إىلاجتماع األطراف   بوصفه  
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩التقريرين السنويني اللذين سيضعهما يف عامي 
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التفاقية اليت هي أيضاً أطـراف يف        يف ا   األطراف األطرافَ  اجتماُعالعامل بوصفه     األطراف ودعا مؤمترُ   - ٦٨
ى األمني سيتعني علها بشأن النهج الذي بآرائ، ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣األمانة، حبلول إىل موافاة بروتوكول كيوتو 

متـويالً  سجل  هذا ال التنفيذي اتباعه فيما يتعلق جبمع الرسوم اخلاصة بسجل املعامالت الدويل بغية ضمان متويل              
  .مستقراً وياًكاف

اجتمـاع   العامل بوصفه  ، طلب مؤمتر األطراف   ٣- م أإ /١١ من املقرر    ١٧ و ١٦وفيما يتعلق بالفقرتني      - ٦٩
ُتعرض على اهليئة الفرعية     أعاله يف وثيقة متفرقات      ٦٨لفقرة  مانة أن جتمع اآلراء املشار إليها يف ا       ألاألطراف إىل ا  

  .خالل دورهتا الثالثنيلتنظر فيها للتنفيذ 

اجتماع األطراف بالعملية التفاعلية اليت أجراهـا مـدير سـجل           العامل بوصفه    ألطرافورّحب مؤمتر ا    - ٧٠
سجل مع نظم سجالت أخرى والتوافق التـام بـني أداء سـجل             هذا ال واليت بينت طريقة عمل      املعامالت الدويل 

 .١- م أإ/١٢ملقرر سجل، وفق ما هو مطلوب يف اذا الالدويل واملقررات واملواصفات ذات الصلة اخلاصة هب املعامالت
اجتماع األطراف إىل مدير سجل املعامالت الدويل أن جيري عملية تفاعلية           العامل بوصفه    وطلب مؤمتر األطراف  

، أثناء الدورة الثالثني للهيئة الفرعية      سجالت وطنية ممثلة، ما أمكن ذلك     ثانية تشمل سجل آلية التنمية النظيفة و      
 مجلة ما ستبينه، قدرة سجل املعامالت الدويل        يفذه العملية التفاعلية الثانية،     وزيادة على ذلك، ستبيِّن ه    . للتنفيذ

  .تبادل البيانات بني نظم السجالتل الرئيسية احملددة يف املعايري التقنية راجعةعلى أن يؤدي تلقائياً عمليات امل

ألداء التـشغيلي لـسجل     اجتماع األطراف باملعلومات املتعلقة با    العامل بوصفه    ورّحب مؤمتر األطراف    - ٧١
  .سجلهذا الاملعامالت الدويل الواردة يف التقرير السنوي الرابع الذي وضعه مدير 

يقدم تقريراً  اجتماع األطراف إىل مدير سجل املعامالت الدويل أن         العامل بوصفه    وطلب مؤمتر األطراف    - ٧٢
آلداء كافيـة   وسائل    ريتوفل اًضمان،  وارداملوما يتصل بذلك من احتياجات من        األنشطة املخطط هلا مستقبالً   عن  
  .األنشطةهذه 

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف   - حادي عشر 
  اإلبالغ واالستعراض: املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال١١البند (

  . أُحيل هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه  - ٧٣

 قـد   للتنفيـذ اهليئة الفرعية   أفاد الرئيس أن    ديسمرب،  / كانون األول  ١٢عقودة يف   التاسعة امل ويف اجللسة     - ٧٤
مؤمتر األطراف العامل بوصفه  وبناء على مقترح مقدم من الرئيس، أحاط ،)١٨(اعتمدت استنتاجات بشأن هذا البند

  . علماً هبذه االستنتاجاتاجتماع األطراف

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.19الوثيقة  )١٨(
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ميع واحملاسبة لألطراف   التقرير السنوي عن التج    - ثاين عشر 
  املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو 

  ) من جدول األعمال١٢البند (

  املداوالت -١

  .أُحيل هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيه  - ٧٥

ية للتنفيذ قد أوصـت     ديسمرب، أفاد الرئيس أن اهليئة الفرع     / كانون األول  ١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ٧٦
  .)١٩(باستنتاجات لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

ويف اجللسة نفسها، وبناًء على مقترح من الرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف                  - ٧٧
  .االستنتاجات التالية

  االستنتاجات -٢

اجتمـاع  /مؤمتر األطـراف  ( اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه      - ٧٨
، وهو التقرير الذي    )٢٠( باء يف التقرير السنوي األول عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق          ) األطراف

ملسجلة  من بروتوكول كيوتو، وبارامترات احملاسبة ا٨يتضمن معلومات عن نتائج االستعراض األويل مبوجب املادة 
  .يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة بعد إمتام االستعراض األويل

اجتماع األطراف بأن نتائج االستعراض األويل مبوجب بروتوكول كيوتو تثبت قدرة /وأقر مؤمتر األطراف  - ٧٩
شروط األهلية  أطراف املرفق باء على حساب انبعاثاهتا والكميات املخصصة يف فترة االلتزام األوىل وعلى الوفاء ب              

  .للمشاركة يف آليات املرونة، املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو

إىل بيانات التجميع   على اإلنترنت   اجتماع األطراف أمهية إتاحة الوصول املباشر       /والحظ مؤمتر األطراف    - ٨٠
ثني، يف تطبيق وسائل تتيح واحملاسبة، واقترح أن تنظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثال

مداوالهتا بشأن الوصلة البينية كجزء من هذا الوصول، مبا يف ذلك القضايا التقنية ذات الصلة واآلثار على املوارد، 
  .لبيانات غازات الدفيئة لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

، ١- م أإ /١٣ من املقـرر     ٤يف الفقرة   اجتماع األطراف طلبه إىل األمانة، الوارد       /وكرر مؤمتر األطراف    - ٨١
حالتها إىل مـؤمتر    إىل إ والذي دعاها إىل االستمرار يف نشر تقارير التجميع واحملاسبة ألطراف املرفق باء سنوياً، و             

  .اجتماع األطراف، وجلنة االمتثال، وكل طرف معين/األطراف

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.16الوثيقة  )١٩(

 .Add.1/Corr.1 وAdd.1 وFCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1الوثيقة  )٢٠(



FCCC/KP/CMP/2008/11 
Page 21 

االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو   - ثالث عشر 
  ه من٩عمالً باملادة 

  ) من جدول األعمال١٣البند (

ـ              -٨٢ ـ  ٣ودة يف   ـُعرضت على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف جلسته الثانية املعق  /ون األول ـ كان
، FCCC/KP/CMP/2008/INF.2، وFCCC/KP/CMP/2008/INF.1، وFCCC/KP/CMP/2008/6ديــسمرب، الوثــائق التاليــة   

 ،Add.1 و  FCCC/KP/CMP/2008/Misc.2، و  Add.1 و  FCCC/KP/CMP/2008/Misc.1، و  FCCC/KP/CMP/2008/INF.3و
  .FCCC/TP/2008/6، وAdd.1 وFCCC/SBI/2008/8، وFCCC/KP/CMP/2008/Misc.3و

 منه، قد جرى يف الدورة الثانية       ٩وذكَّر الرئيس بأن االستعراض األول لربوتوكول كيوتو، عمالً باملادة            - ٨٣
راف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبقرره مؤمتر األطوقد قرر . راف العامل بوصفه اجتماع األطرافؤمتر األطمل
راف العامل بوصفه اجتماع ؤمتر األط، بأن جيري االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو يف الدورة الرابعة مل٢- م أإ/٧

راف العامل بوصـفه اجتمـاع      ؤمتر األط الثة مل وقد تقرر نطاق وحمتوى االستعراض الثاين يف الدورة الث        . األطراف
  . هذا النطاق وهذا احملتوى٣- م أإ/٤األطراف وتضمن املقرر 

، مـن  ٣- م أإ/٤قـرره  مبر الرئيس أيضاً بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف قد طلب،   وذكَّ  - ٨٤
وبناًء على دعوة    .ل حتضريي يتعلق باالستعراض الثاين    اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم، يف دورهتا الثامنة والعشرين، بعم         

  . تقريراً عن أعمال هذه اهليئة الفرعية بشأن هذه املسألةمن رئيس املؤمتر، قدم رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ،

وإذ الحظ رئيس املؤمتر أن التوصل إىل نتائج ناجحة بشأن هذا البند من جدول األعمال سيكون أمـراً                    - ٨٥
 طرفاً ببيانات، تكلـم     ٢١وأدىل ممثلو   . لنجاح اإلمجايل للدورة، فإنه دعا األطراف إىل اإلعراب عن آرائها         هاماً ل 

وآخر باسم جمموعة السالمة البيئية، وآخـر باسـم         ،  )٢١(أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها      
  .اجملموعة األفريقية

راف العامل بوصفه اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال بشأن     طمؤمتر األ وبناًء على مقترح الرئيس، قرر        - ٨٦
والسيدة آنا ماريـا كليمـاير   ) نيوزيلندا(السيد أدريان ميسي   هذا البند من جدول األعمال، يتشارك يف رئاسته         

وطلب رئيس املؤمتر إىل الفريق إعداد مشروع مقـرر         . إجراء مناقشات بشأن هذه املسألة     ملواصلة،  )األرجنتني(
راف العامل مؤمتر األطوطلب . راف العامل بوصفه اجتماع األطراف ويعتمدهمؤمتر األطشأن هذا البند لينظر فيه ب

بوصفه اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ إحالة أية نتائج ذات صلة تسفر عنها هذه املناقشات إىل فريق                  
كيوتو، على النحو املبّين أعاله، وذلـك إلدراجهـا يف   االتصال الذي أنشئ بشأن االستعراض الثاين لربوتوكول      

  .، على النحو املناسبمشروع املقرر

  

                                                      

 ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية   ، والبوسنة واهلرسك،حظى املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم ألبانيا       )٢١(
 .رواتيا وك،السابقة



FCCC/KP/CMP/2008/11 
Page 22 

 

ديسمرب، أفاد رئيس املؤمتر أن فريق االتصال مل يتمكن         / كانون األول  ١٢يف اجللسة التاسعة املعقودة يف      و  - ٨٧
ارية اليت مل تسفر عن التوصل إىل ت أثناء مشاوراته الوزحرطُمن التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة ولذلك فقد 

وبناء على مقترح مقدم من الرئيس، أشار مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف إىل                . اتفاق شامل 
  .٩ وقرر أنه أمت االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة ٣- م أإ/٤ و٢- م أإ/٧املقررين 

بت كولومبيا عن األسف إزاء النتيجة املتوصل إليها بشأن هذا البند مـن             وعقب إمتام النظر يف هذا البند، أعر        - ٨٨
جدول األعمال، وأعربت عن األمل يف أن يتسىن تناول مسأليت اإلنصاف والتضامن يف املفاوضات املقبلة، بغية مساعدة 

ن البلدان، مبـا يف ذلـك       وأعرب عدد م  . فّيالبلدان املعرضة للتأثر عن طريق زيادة الدعم املايل املقدم من أجل التك           
ملديف اليت تكلمت باسم أقل البلدان منواً، وجنوب أفريقيا، وكوستاريكا، والربازيل، واهلند، وغابون، وباكـستان،               
وبوليفيا، عن تأييد البيان الذي أدلت به كولومبيا وأعربت عن خيبة أملها إزاء عدم القدرة على التوصـل إىل اتفـاق            

وذكرت بيالروس أنـه ينبغـي      . يرادات املخصص للتنفيذ املشترك واالجتار باالنبعاثات     بشأن توسيع نطاق نصيب اإل    
التقدم يف مناقشاهتا بشأن آليات     وشجعت فرنسا األطراف على     . زيادة فعاليته حتديث إجراءات بروتوكول كيوتو بغية      

انات اليت أدلت هبا وشجعها علـى       وشكر رئيس املؤمتر األطراف على البي     . املرونة وإجياد حلول لعملية متويل التكيف     
  .٢٠٠٩إحراز تقدم حقيقي بشأن هذه القضية اهلامة أثناء املفاوضات يف عام 

   بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-  رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  .حيل هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيهأُ  - ٨٩

ديسمرب، اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         / كانون األول  ١٢عة املعقودة يف    ويف اجللسة التاس    - ٩٠
بناء القدرات من أجل البلدان النامية    " املعنون   ٤- م أإ /٦، املقرر   )٢٢(األطراف، بناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ       

  ).FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1" (مبوجب بروتوكول كيوتو

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ملسائل املتصلة بالفقرة  ا-  خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

  .حيل هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيهأُ  - ٩١

، وبناء على مقترح مقدم من الرئيس، أحاط مؤمتر         ديسمرب/ كانون األول  ١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ٩٢
  .)٢٣( العامل بوصفه اجتماع األطراف علماً باالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذا البنداألطراف

  

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/8/Add.1الوثيقة  )٢٢(

 .FCCC/SBI/2008/L.27الوثيقة  )٢٣(
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   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ املسائل املتصلة بالفقرة –سادس عشر 
  ) من جدول األعمال١٦البند (

  .لتكنولوجية من أجل النظر فيهحيل هذا البند إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية واأُ  - ٩٣

ديسمرب، أحاط مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         / كانون األول  ١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ٩٤
  .)٢٤(األطراف علماً، بناء على مقترح مقدم من الرئيس، باالستنتاجات اليت اعتمدهتا هذه اهليئة الفرعية بشأن هذا البند

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

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني 
  )من جدول األعمال) أ(١٧البند (

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 
  )من جدول األعمال) ب(١٧البند (

  .لتنفيذ من أجل النظر فيهماحيل هذان البندان الفرعيان إىل اهليئة الفرعية لأُ  - ٩٥

ديسمرب، اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         / كانون األول  ١٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ٩٦
" املسائل إلدارية واملالية واملؤسـسية    " املعنون   ٤- م أإ /٨ املقرر   )٢٥(األطراف، بناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ       

)FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1.(  

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

  ) من جدول األعمال١٨البند (

  .مل توجد مسائل أخرى ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف إطار هذا البند  - ٩٧

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/L.24الوثيقة  )٢٤(

 .FCCC/SBI/2008/L.17/Add.2/Rev.1الوثيقة  )٢٥(
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  اجلزء الرفيع املستوى - تاسع عشر 
  ) من جدول األعمال١٩البند (

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول رئيس افتتح رئيس مؤمتر األطراف، و  - ٩٨
املعقودتني  فطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا ملؤمتر األالرابعةكيوتو، يف اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف واجللسة 

 عشرة ومؤمتر الرابعةديسمرب، اجلزء املشترك الرفيع املستوى ملؤمتر األطراف يف دورته /كانون األول ١١يف 
  .الرابعةاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته 

   بيانات رؤساء الدول واحلكومات- ألف 

  :أدىل األشخاص التالية أمساؤهم ببيانات أثناء اجلزء الرفيع املستوى  - ٩٩

   كاجتينسكيشليالسيد  بولندارئيس 
 ديواالسيد هبارات ياغ رئيس غيانا

 السيد أبيساي إيليميا رئيس وزراء توفالو

 فريدريك راينفيلدتالسيد  رئيس وزراء السويد

  ات أدىل هبا مسؤولون يف األمم املتحدة بيان- باء 

كمـا أدىل   . ثناء اجلزء الرفيع املـستوى     مون، ببيان أ   - أدىل األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي           - ١٠٠
  .التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ببياناألمني التنفيذي 

   بيانات املسؤولني احلكوميني والوزراء وغريهم من رؤساء الوفود- جيم

ويف . د فالدميار بوالك، ببيانأثناء اجلزء الرفيع املستوى، أدىل نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد ببولندا، السي  - ١٠١
 ١١اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف واجللسة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف، املعقـودتني يف                 

 وزيراً ورؤسـاء وفـود آخـرون    ١٢١ديسمرب، وكذلك يف اجللسات الثالث الالحقة لكل هيئة، أدىل    /كانون األول 
  .ئمة املتكلمني، انظر املرفق الثاينولالطالع على قا. ببيانات

   بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب-  عشرين
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

يف اجللسة السادسة ملؤمتر األطراف واجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                   - ١٠٢
، أدلت منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكوميـة         ديسمرب/ كانون األول  ١٢بروتوكول كيوتو، املعقودتني يف     

  .ولالطالع على قائمة هذه املنظمات، انظر املرفق الثالث. وجهات أخرى ببيانات
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   مسائل أخرى-  حادي وعشرين
  ) من حدول األعمال٢١البند (

ـ    / كانون األول  ١٢يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ١٠٣ ل بوصـفه اجتمـاع   ديسمرب، اعتمد مؤمتر األطراف العام
امتيـازات  " املعنـون    ٤- م أإ /٧ املقـرر    )٢٦(األطراف يف بروتوكول كيوتو، بناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ          
  ).FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1" (وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

   اختتام الدورة-  ثاين وعشرين
  )جدول األعمال من ٢٢البند (

اعتماد تقرير مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع             -  ألف
  األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دورته الرابعة

  )من جدول األعمال) أ(٢٢البند (

ديسمرب، نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف / كانون األول١٢يف اجللسة التاسعة املعقودة يف   - ١٠٤
 واعتمد النص الذي يأذن للمقرر بإمتام وضع التقرير، حتت توجيه رئـيس             )٢٧(دورته الرابعة بقرير املتعلق   يف مشروع الت  

ويف الوقت نفسه، تكلمت اجلمهورية التشيكية باسم االحتاد األورويب وأعلنت خطة عمل            . املؤمتر ومبساعدة من األمانة   
  .شجعت على التضامن يف املفاوضات املقبلةلالحتاد األورويب ترمي إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة و

   اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف-  باء

 عرض مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع           ،ديسمرب/ كانون األول  ١٢يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ١٠٥
ومة مجهورية بولندا وسكان اإلعراب عن االمتنان حلك"األطراف، بناء على مقترح مقدم من الرئيس، مشروع قرار بعنوان         

 ٤-م أإ /١ويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف القـرار                . )٢٨("مدينة بوزنان 
)FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1.(  

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.20/Add.1الوثيقة  )٢٦(

 .FCCC/KP/CMP/2008/L.1الوثيقة  )٢٧(

 .FCCC/CP/2008/L.3-FCCC/KP/CMP/2008/L.3الوثيقة  )٢٨(
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   اختتام الدورة-  جيم
 )من جدول األعمال) ب(٢٢البند (

فقد .  قد حقق نتائج ناجحة بعد أسبوعني من العمل الشاق         أن املؤمتر ،  )٢٩(ذكر الرئيس يف مالحظاته اخلتامية      - ١٠٦
استجابت احلكومات لألزمة املالية والتراجع االقتصادي احلاليني بإشارة واضحة مؤداها أن هذه األحداث ينبغـي أال                

 أتاح توجيهاً   وأشار إىل أن املؤمتر قد    . تكون مربراً للتقاعس بشأن أزمة املناخ اليت هي أكرب حىت من األزمتني األخريني            
 للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة         ٢٠٠٩واضحاً بشأن املفاوضات املقررة يف عام       

يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل، وإىل أنه قد                 
خذت ملساعدة البلدان وسلط الرئيس األضواء على اخلطوات اهلامة اليت اُت. إىل وترية أسرعجنح أيضاً يف نقل املفاوضات 

النامية، وخباصة فيما يتعلق حبل مسألة األهلية القانونية لصندوق التكيف، الذي سيكون مبقدوره اآلن تلقي مـشاريع                 
باملقرر القاضي باعتماد برنـامج     أيضاً  متر علماً   وأحاط رئيس املؤ  . للمساعدة على محاية أشد البلدان تأثراً بتغري املناخ       

بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا، الذي سيكون من شأنه رفع مستوى االستثمار يف نقل تكنولوجيـات                
غن، وذكر أن املؤمتر يشكل منطلقاً هاماً حنو حتقيق نتائج متفق عليها يف كوبنها            . والتكيف إىل البلدان النامية   التخفيف  

وأعرب عن تقديره للجهود املبذولة وروح التعاون فيما بني األطراف يف املؤمتر، وأشار إىل أن الطريق املاثـل أمامنـا                    
  .مسار تضامن مناخي دويلهو للتصدي ألزمة املناخ يف العام القادم ينبغي أن يكون 

  .ه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتومث أعلن الرئيس اختتام الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصف  - ١٠٧

                                                      

. ئيس مبالحظاته اخلتامية يف ختام الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف              أدىل الر  )٢٩(
ـ                    د ـوبالنظر إىل أن هذه املالحظات تتصل بكل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، فإهنـا ق

 . بوصفه اجتماع الطراف يف بروتوكول كيوتودرجت يف تقرير كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العاملأُ
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  ألولاملرفق ا
  أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت حضرت الدورة الرابعة

   يف بروتوكول كيوتوؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافمل
   أطراف بروتوكول كيوتو- ألف 

  حتاد الروسيإلا
  إثيوبيا

  أذربيجان
  جنتنياألر

  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيل
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  أنتيغوا وبربودا

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

  ) اإلسالمية-  مجهورية(إيران 
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا

  بابوا غينيا اجلديدة
  وايباراغ

  باكستان
  باالو

  الربازيل
  بربادوس

  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا
  بليز

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  وسبوركينا فا
  البوسنة واهلرسك

  بولندا
  بوليفيا
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  ترينيداد وتوباغو

  توغو
  توفالو
  تونس
  تونغا

   ليشيت–تيمور 
  جامايكا

  اجلبل األسود
  اجلزائر

  زر البهاماج
  جزر القمر

  جزر سليمان
  جزر كوك

  جزر مارشال
  اجلماعة األوروبية

  اجلماهريية العربية الليبية
  اجلمهورية التشيكية

  اجلمهورية الدومينيكية
  اجلمهورية العربية السورية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ترتانيا املتحدةمجهورية 

  مجهورية كوريا
  عبيةمجهورية الو الدميقراطية الش

  اليوغوسالفية السابقة مجهورية مقدونيا
  مجهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا

  جورجيا
  جيبويت
  الدامنرك
  دومينيكا

  الرأس األخضر
  رواندا
  رومانيا
  زمبابوي
  زامبيا
  ساموا

  سان تومي وبرنسييب
  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  سانت لوسيا
  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  سنغافورة

  نغالالس
  سوازيلند
  السودان
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  سورينام
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل
  شيلي
  صربيا
  الصني

  طاجيكستان
  مانع

  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا
  غواتيماال

  غيانا
  غينيا

   بيساو- غينيا 
  غينيا االستوائية

  فانواتو
  فرنسا
  الفلبني

  ) البوليفارية- مجهورية (فنـزويال 
  فنلندا
  فيجي

  فييت نام
  قربص
  قطر
  ريغيزستانق

  الكامريون
  كرواتيا
  كمبوديا

  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كرييباس

  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليبرييا
  ليتوانيا

  ليختنشتاين
  ليسوتو
  مالطة
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  مالوي
  ملديف

  اململكة العربية السعودية

  العظمـى  دة لربيطانيا اململكة املتح 
   وآيرلندا الشمالية  

  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
  موناكو
  ميامنار

  ) املوحدة- واليات (ميكرونيزيا 
  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  نيوزيلندا

  نيوي
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا
  اليابان
  اليمن
  اليونان

   الدول املراِقبة- اء ب

  أفغانستان
  بروين دار السالم

  تركيا
  تشاد

  زمبابوي

  مارينوسان   
  العراق

  كازاخستان
  الكرسي الرسويل

  الواليات املتحدة األمريكية
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   هيئات األمم املتحدة وبراجمها–جيم 

  )اإليدز(ة املتكسب متالزمة نقص املناع/برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
  األمم املتحدة

  مركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية
  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  جتماعية آلسيا واحمليط اهلادئجلنة األمم املتحدة االقتصادية واال

  ألوروباجلنة األمم املتحدة االقتصادية 
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات

  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
  لتدريب والبحثمعهد األمم املتحدة ل

  للحد من الكوارثلألم املتحدة ستراتيجية الدولية اال
  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  صندوق األمم املتحدة للسكان
  جامعة األمم املتحدة

  برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

   أمانات االتفاقيات– دال

  تفاقية التنوع البيولوجيا
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

   هبالحقاتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال امل
  اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها

  اتفاقية حفظ األنواع املهاجرة من احليوانات الربية
  ق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالالصندو
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   الوكاالت املتخصصة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة– هاء

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

   الدوليةلطريان املدينامنظمة 
  املنظمة البحرية الدولية
  منظمة الصحة العاملية

  مؤسسة التمويل الدولية/ك الدويلالبن
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
  منظمة العمل الدولية

  االحتاد الدويل لالتصاالت
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
  مرفق البيئة العاملية
  ظر الشامل للتجارب النوويةمنظمة معاهدة احل

  املنظمة العاملية للسياحة

 منظومة األمم املتحدةمن املنظمات الداخلة يف  منظمات ذات صلة -واو 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
   العامليةمنظمة التجارة 
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  املرفق الثاين

قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانـات يف اجلـزء الرفيـع            
 من جدول أعمال مـؤمتر األطـراف        ٨ار البند   املستوى يف إط  

   من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصـفه        ١٩والبند  
                اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  ]اإلسبانية فقط/الفرنسية/باإلنكليزية[  

   األطراف- ألف 
Albania 
H.E. Mr. Taulant Bino 
Deputy Minister of Environment, Forests and 
Water Administration 
 
Algeria (speaking on behalf of the African Group) 
H.E. Mr. Abdelaziz Lahiouel 
Ambassador of Algeria to the Republic of Poland 
 
Angola 
H.E. Ms. Maria de Fatima Jardim 
Minister of Environment 
 
Antigua and Barbuda (speaking on behalf of the 
Group of 77 and China) 
H.E. Mr. John Ashe 
Ambassador/Permanent Representative of Antigua 
and Barbuda to the United Nations, New York 
 
Australia (speaking on behalf of the Umbrella 
Group) 
H.E. Ms. Penny Wong 
Minister for Climate Change and Water  
   
Austria 
H.E. Mr. Nikolaus Berlakovich 
Federal Minister of Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management 
 
Bangladesh 
H.E. Mr. Raja Devasish Roy 
State Minister for Environment 
Ministry of Environment and Forests 
 
Barbados 
H.E. Mr. Denis Lowe 
Minister of Environment, Water Resources and 
Drainage 

Belarus 
Mr. Aleksandr Apatsky 
First Deputy Minister 
Ministry of Natural Resources and Environmental 
Protection 
 
Belgium 
H.E. Mr. Paul Magnette 
Minister for Climate and Energy 
 
Bhutan 
H.E. Mr. Nado Rinchhen 
Deputy Minister, National Environment 
Commission 
 
Bolivia 
S.E. M. John Vargas Vega 
Viceministerio de Planificación Territorial y Medio 
Ambiente 
 
Bosnia and Herzegovina 
H.E. Mr. Zoran Skenderija 
Ambassador of Bosnia and Herzegovina to the 
Republic of Poland 
 
Brazil 
H.E. Mr. Carlos Minc 
Minister of the Environment 
 
Burkina Faso 
Mr. Alain Edouard Traore 
Secrétaire-Géneral, Ministère de l’Environnement 
et du Cadre de Vie 
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Cameroon 
S.E. M. Pierre Hele 
Ministre de l’Environnement et de la Protection de 
la Nature 

Cuba 
Sr. Orlando Rey Santos 
Director de Medio Ambiente 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente 

Canada 
H.E. Mr. Jim Prentice 
Minister of the Environment 
 
Cape Verde 
H.E. Mr. Jorge Tolentino Araujo 
Ambassador of Cape Verde to the Federal Republic 
of Germany 
 
Chad 
H.E. Mr. Ali Souleyman Dabye 
Minister of Environment 
 
Chile 
H.E. Ms. Ana Lya Uriarte 
Minister, National Commission for the 
Environment 
 
China 
H.E. Mr. Zhenhua Xie 
Vice Chairman and Minister, National 
Development and Reform Commission 
 
Colombia 
H.E. Mr. Juan Lozano Ramírez 
Minister for Environment, Housing and Territorial 
Development 
 
Congo 
S.E. M. Okombi Salissa Andre 
Ministre du Tourisme et de l’Environnement 
 
Cook Islands 
H.E. Mr. Kete Ioane 
Minister for the Environment 
 
Costa Rica 
H.E. Mr. Roberto Dobles 
Minister of Environment, Energy and 
Telecommunications 
 
Croatia 
Mr. Nikola Ružinski 
State Secretary, Ministry of Environmental 
Protection, Physical Planning and Construction 
 

 
Czech Republic 
H.E. Mr. Martin Bursik 
Deputy Prime Minister and Minister of the 
Environment 
 
Democratic Republic of the Congo 
S.E. M. Jose E.B. Endundo 
Ministre de l’Environnement, Conservation de la 
Nature et Tourisme 
 
Denmark 
H.E. Ms. Connie Hedegaard 
Minister of Climate and Energy 
 
Dominican Republic 
Mr. Omar Ramirez Tejada 
Secretary of State, Advisor on Climate Change and 
CDM 
 
Ecuador 
H.E. Ms. Marcela Aguiñaga 
Minister of Environment 
 
Egypt 
H.E. Mr. Maged George Ellias Ghatas 
Minister for Environmental Affairs 
 
El Salvador 
H.E. Mr. Carlos Jose Guerrero Contreras 
Minister of Environment and Natural Resources 
 
European Community 
H.E. Mr. Stavros Dimas 
Commissioner for the Environment 
 
Finland 
H.E. Ms. Paula Lehtomäki 
Minister of the Environment 
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France (speaking on behalf of the European 
Union) 
S.E. Mme. Nathalie Kosciusko-Morizet 
Ministre d’Etat, Ministère de l’Ecologie du 
Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire 
 
Gabon 
H.E. Ms. Georgette Koko 
Deputy Prime Minister, Minister of Environment 
Germany 
H.E. Mr. Sigmar Gabriel 
Federal Minister for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety 
 
Greece 
Mr. Evangelos Baltas 
Secretary General 
Hellenic Ministry of Environment, Physical 
Planning and Public Works 
 
Grenada (speaking on behalf of the Alliance of 
Small Island States) 
H.E. Mr. Sylvester Quarless 
Minister of State, Ministry of the Environment 
 
Guatemala 
H.E. Mr. Luis Alberto Ferraté Felice 
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Guinea 
H.E. Mr. Papa Koly Kourouma 
Minister of Sustainable Development and 
Environment 
 
Honduras 
H.E. Mr. Carlos José Guerrero Contreras 
Minister of Environment and Natural Resources of 
El Salvador 
(speaking on behalf of the President Pro-tempore 
(Honduras) of the Central American 
Environmental and Development Commission) 
 
Iceland 
H.E. Ms. Thorunn Sveinbjarnardottir 
Minister for the Environment 
 
 

India  
H.E. Mr. Vijai Sharma 
Vice-Minister 
Ministry of Environment and Forests 
 
Indonesia 
H.E. Mr. Rachmat Witoelar 
State Minister for the Environment 
 
Iran (Islamic Republic of) 
H.E. Mr. Hassan Asilian 
Deputy Head/Deputy Minister of the Department 
of the Environment 
 
Ireland 
H.E. Mr. John Gormley 
Minister for the Environment, Heritage and Local 
Government 
 
Israel 
H.E. Mr. David Peleg 
Ambassador of Israel in Warsaw 
 
Italy 
H.E. Ms. Stefania Prestigiacomo 
Minister for Environment, Land and Sea 
 
Jamaica 
Mr. Aundré C. Franklin 
Parliamentary Secretary, Ministry of Health 
 
Japan 
H.E. Mr. Tetsuo Saito 
Minister of the Environment 
 
Jordan 
H.E. Mr. Faris Mohamad Al-Junaidi 
Deputy Minister of Environment 
 
Kazakhstan 
Ms. Galiya Karibzhanova 
Head of Administration of International 
Cooperation 
Ministry of Environmental Protection 
 
Kyrgyzstan 
H.E. Ms. Jiparkul Bekkulova 
Deputy Minister 
State Agency for Environment Protection and 
Forestry 
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Lao People’s Democratic Republic 
H.E. Ms. Khempheng Pholsena 
Minister to the Prime Minister’s Office 
Head of Water Resources and Environment 
Administration 
 
Latvia 
H.E. Mr. Raimonds Vejonis 
Minister of Environment 
 
Lesotho 
H.E. Mr. Makase Nyaphisi  
Ambassador of the Kingdom of Lesotho to the 
Republic of Poland 
 
Liberia 
Mr. Ben Turtur Donnie 
Executive Director 
Environmental Protection Agency of Liberia 
 
Madagascar 
H.E. Mr. Harison Edmond Randriarimanana 
Minister of the Environment, Forests and Tourism 
 
Malawi 
H.E. Mr. Rashid Gaffar 
Deputy Minister, Ministry of Lands and Natural 
Resources 
 
Malaysia 
H.E. Mr. Douglas Uggah Embas 
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Maldives (speaking on behalf of the least 
developed countries) 
H.E. Mr. Mohamed Shareef 
Deputy Minister of Housing, Transport and 
Environment 
 
Mali 
H.E. Mr. AG Alhassane Aghatam 
Minister of Environment and Sanitation 
 
Malta 
H.E. Mr. George Pullicino 
Minister for Resources and Rural Affairs 
 

Mauritius 
H.E. Mr. Lormus Bundhoo 
Minister of Environment and National 
Development Unit 
 
Mexico 
H.E. Mr. Juan Rafael Elvira 
Minister for Environment and Natural Resources 
 
Micronesia (Federated States of) 
H.E. Mr. Alik Alik 
Vice President 
 
Mongolia 
H.E. Mr. Baldan Enkhmandakh 
Vice-Minister for Foreign Affairs and Trade 
Special Envoy of the President on Climate Change 
 
Montenegro 
H.E. Mr. Sinisa Stankovic 
Deputy Minister of Tourism and Environment 
 
Morocco 
Mr. Jamal Mahfoud 
General Secretary, State Secretary of Water and 
Environment 
 
Mozambique 
H.E. Ms. Alcinda Antonio De Abreu 
Minister for Coordination of Environmental Affairs 
 
Namibia 
H.E. Ms. Netumbo Nandi-Ndaitwah 
Minister of Environment and Tourism 
 
Nepal 
H.E. Mr. Ganesh Shah 
Minister of Environment, Science and Technology 
 
Netherlands 
H.E. Ms. Jacqueline Cramer 
Minister of Environment and Spatial Planning 
 
New Zealand 
H.E. Mr. Timothy Groser 
Minister of Trade, Associate Minister for Climate 
Change (International Negotiations) 
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Nicaragua 
S.E. Sr. Roberto Araquistain Cisneros 
Viceministro, Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales 
 
Nigeria 
H.E. Mr. Chuka Odom 
Federal Minister of Environment, Housing and 
Urban Development 
 
Norway 
H.E. Mr. Erik Solheim 
Minister of the Environment 
 
Pakistan 
H.E. Mr. Hameed Ullah Jan Afridi 
Federal Minister for Environment 
 
Panama 
H.E. Ms. Ligia Castro de Doens 
Minister of State/General Administrator, National 
Environmental Authority  
 
Papua New Guinea 
H.E. Mr. Robert G. Aisi  
Ambassador/Permanent Representative of Papua 
New Guinea to the United Nations, New York 
 
Peru 
H.E. Mr. Antonio Brack Egg 
Minister of Environment 
 
Philippines 
H.E. Mr. Heherson T. Alvarez 
Minister/Presidential Adviser on Climate Change 
Office of the President 
 
Poland 
Mr. Janusz Zaleski 
Under-Secretary of State 
Ministry of Environment 
 
Portugal 
H.E. Mr. Francisco N. Correia 
Minister for the Environment 
 
Republic of Korea 
H.E. Mr. Maanee Lee 
Minister of Environment 
 

Russian Federation 
H.E. Mr. Stanislav Anatolievich Ananiev 
Deputy Minister of Natural Resources and the 
Environment 
 
Samoa 
H.E. Mr. Faumuina Tiatia Liuga 
Minister of Natural Resources and Environment 
 
Saudi Arabia 
H.E. Mr. Ali Bin Ibrahim Al-Naimi 
Minister of Petroleum and Mineral Resources 
 
Senegal 
S.E. M. Djibo Leyti Ka 
Ministre d’Etat, Ministère de l’Environnement, de 
la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention 
et Lacs Artificels 
 
Serbia 
H.E. Mr. Oliver Dulić 
Minister of Environment and Spatial Planning 
 
Seychelles 
H.E. Mr. Ronald Jumeau 
Ambassador/Permanent Representative of the 
Republic of Seychelles to the United Nations, New 
York 
 
Slovenia 
H.E. Mr. Karl Erjavec 
Minister of the Environment and Spatial Planning 
 
Solomon Islands 
Mr. Rence Sore 
Permanent Secretary 
Ministry of Environment, Conservation and 
Meteorology 
 
South Africa 
H.E. Mr. Marthinus Van Schalkwyk 
Minister of Environmental Affairs and Tourism 
  
Spain 
H.E. Ms. Elena Espinosa 
Minister of Environment, Rural and Marine Affairs 
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Sri Lanka 
H.E. Mr. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Sudan 
Mr. Saadeldin Ibrahim Mohammed Izzeldin 
Secretary General 
Higher Council for Environment and Natural 
Resources 
 
Suriname 
H.E. Ms. Joyce D. Amarello-Williams 
Minister of Labour, Technological Development 
and Environment 
 
Sweden 
H.E. Mr. Andreas Carlgren 
Minister for the Environment 
 
Switzerland 
H.E. Mr. Moritz Leuenberger 
Federal Councillor, Head of the Federal 
Department of the Environment, Transport, Energy 
and Communications 

 
Thailand 
Ms. Nisakorn Kositratna 
Deputy Permanent Secretary, Ministry of Natural 
Resources and Environment 
 
The former Yugoslav Republic of Macedonia 
H.E. Mr. Nexhati Jakupi 
Minister of Environment and Physical Planning 
 
Timor-Leste 
H.E. Mr. João Mendes Gonsalves 
Minister of Economy and Development 
 
Togo 
S.E. M. Kossivi Ayikoe 
Ministre de l’Environnement et des Ressources 
Forestières 
 
Tunisia 
H.E. Mr. Nadhir Hamada 
Minister of Environment and Sustainable 
Development 

Turkey 
Mr. Hasan Zuhuri Sarikaya 
Under-Secretary, Ministry of Environment and 
Forestry 
 
Uganda 
H.E. Ms. Jesca Eriyo 
Minister of State  
Ministry of Water and Environment  
 
Ukraine 
H.E. Mr. Heorhiy Filipchuk 
Minister of Environmental Protection 
 
United Arab Emirates 
H.E. Mr. Rashed Ahmed Ben Fahad 
Minister of Environment and Water 
 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland 
H.E. Mr. Ed Miliband 
Secretary of State of the Department of Energy and 
Climate Change 
 
United Republic of Tanzania 
Mr. Mbarak Abdulwakil 
Deputy Permanent Secretary 
Vice President’s Office 
 
United States of America 
H.E. Ms. Paula Dobriansky 
Under Secretary, Democracy and Global Affairs, 
US Department of State 
 
Uruguay 
H.E. Mr. Carlos Colacce 
Minister of Environment 
 
Venezuela (Bolivarian Republic of) 
Ms. Ilenia Medina 
Director General, Department of Cooperation 
Economic and International Trade 
Ministry of Foreign Affairs 
 
Viet Nam 
H.E. Mr. Nguyen Thien Nhan 
Deputy Prime Minister 
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Zimbabwe 
Ms. Margaret Sangarwe 
Permanent Secretary 
Ministry of Environment and Tourism 
 

 

 

 بة الدول املراق–باء 
 
Holy See 
Reverend Ionut Paul Strejac  
Secretary of the Apostolic Nunciatura in Poland of 
the Holy See 
 

 

 



FCCC/KP/CMP/2008/11 
Page 38 

 

  املرفق الثالث

  ة الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت أدلتقائمة باملنظمات احلكومي
   من جدول أعمال٨ببيانـات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند 

   من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل١٩د ـراف والبنـمؤمتر األط
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   املنظمات احلكومية الدولية-  ألف
  يدللترب الدويل املعهد

 الطبيعية واملوارد الطبيعة لصون الدويل الحتادا
  املنظمة الدولية للفرانكفونية

 للنفط املصدرة العربية الدول منظمة
  اهلادئ اللجنة الدائمة جلنوب احمليط

   املنظمات غري احلكومية-باء
  )اً باسم اجمللس العاملي للكنائسكلممت(رئيس أساقفة السويد 

  متكلمـاً باسـم  ) (ائي للتقنيات اإليكولوجية التطوير النس-احلياة  ( .Life e.Vي، مع منظمة نادي البحر األسود النسائ
  )االحتاد النسائي

  الشبكة األفريقية للمناخ
  )متكلمْين باسم نقابات العمال (العمال االحتاد الدويل لنقاباتو ا أفريقي جنوب عمال نقابات ؤمترم

  )متكلمةً باسم مؤسسات األعمال وقطاع الصناعة يف العامل(امة لفرنسا مديرية تنمية الطاقة الكهربائية املستد
  مجعية أصدقاء األرض الدولية

، والشبكة الكندية للعمل املناخي، ومنظمة الطبيعة والشباب الدامنركية، والشبكة املناخية الدويل" غرين بيس"جملس 
  )متكلمةً باسم شباب العامل(للشباب اهلندي 

 االستدامة حمللية من أجلاحلكومات امنظمة 

  )متكلمة باسم احملفل الدويل للشعوب األصلية (األصليني السكان بيئة شبكة
  )متكلماً باسم املزارعني يف العامل(االحتاد الدويل للمنتجني الزراعيني 

  )ت واملناطقمتكلمة باسم ائتالف القادة املناخيني للواليا(وزارة التنمية املستدامة والبيئة واملترتهات بكويبك 
  )متكلمة باسم املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة(أوكسفام 

  )متكلمة باسم منظمات البحوث واملنظمات املستقلة(أكادميية العلوم البولندية، بوزنان، بولندا 
  منظمة املرأة والتنمية البيئية
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  املرفق الرابع

  ٢٠١٣- ٢٠٠٩اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية، 
  يونيه/ حزيران١٢- ١: ٢٠٠٩الفترة الدوراتية األوىل يف عام   •

  ديسمرب/ كانون األول١٨- ٧: ٢٠٠٩الفترة الدوراتية الثانية يف عام   •

  يونيه/ حزيران١١مايو إىل / أيار٣١: ٢٠١٠الفترة الدوراتية األوىل يف عام   •

  ربنوفم/ تشرين الثاين١٩- ٨: ٢٠١٠الفترة الدوراتية الثانية يف عام   •

  يونيه/ حزيران١٧- ٦: ٢٠١١الفترة الدوراتية األوىل يف عام   •

  ديسمرب/ كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨: ٢٠١١الفترة الدوراتية الثانية يف عام   •

  مايو/ أيار٢٥- ١٤: ٢٠١٢الفترة الدوراتية األوىل يف عام   •

  ديسمرب/ كانون األول٧نوفمرب إىل /ين تشرين الثا٢٦: ٢٠١٢الفترة الدوراتية الثانية يف عام   •

  يونيه/ حزيران١٤- ٣: ٢٠١٣الفترة الدوراتية األوىل يف عام   •

  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢- ١١: ٢٠١٣الفترة الدوراتية الثانية يف عام   •
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  املرفق اخلامس

  العامل بوصفه اجتماع األطرافالوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف 
  الرابعة دورته يف بروتوكول كيوتو يف

FCCC/CP/2008/1   مذكرة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/KP/CMP/2008/2   مذكرة أعدها رئيس جملس صندوق التكيف. تقرير جملس صندوق التكيف 

FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part I)               ـ ؤمتر التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك املقـدم إىل م
مـذكرة  . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

  اجلزء األول. مقدمة من األمانة

FCCC/KP/CMP/2008/3 (Part II)                التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك املقـدم إىل مـؤمتر
مـذكرة  . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨خطة التنفيـذ املـشترك      . ثايناجلزء ال . دمة من األمانة  مق
  )٢النص (

FCCC/KP/CMP/2008/4   السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقـدم إىل مـؤمتر            التقرير 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/5      االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         التقرير السنوي للجنة
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/6         سـتعراض الثـاين    التقرير حلقة العمل السابقة للدورة واملعنية باإلعداد ل
  مذكرة من إعداد األمانة.  منه٩لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة 

FCCC/KP/CMP/2008/7  السنوي إلدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو        التقرير  .
 مذكرة من إعداد األمانة

FCCC/CP/2008/4–

FCCC/KP/CMP/2008/8 

  تقرير املكتب. التقرير املتعلق بوثائق التفويض 

FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1             التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء
  مذكرة منقحة مقدمة من األمانة. مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 

Corr.1و 
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء           

معلومـات  . إضـافة . مذكرة من األمانة  . مبوجب بروتوكول كيوتو  
  التجميع واحملاسبة حسب األطراف
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FCCC/KP/CMP/2008/10             امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب
  مذكرة من األمانة. ٢- م أإ/٩تنفيذ املقرر : بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/INF.1  Information on the work of the Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol in 
accordance with decision 4/CMP.3, paragraph 10.  Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/CMP/2008/INF.2  Compilation and analysis of available information on ways and 
means to enhance equitable regional and subregional distribution of 
projects under the clean development mechanism.  Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/CMP/2008/INF.3  Compilation and analysis of available information on the scope, 
effectiveness and functioning of the flexibility mechanisms under 
the Kyoto Protocol.  Note by the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2008/INF.4  Synthesis of views from Parties on ways and means to enhance 
equitable regional and subregional distribution of projects under 
the clean development mechanism, and on how the current 
institutional arrangements, governance, rules and procedures of the 
clean development mechanism and joint implementation may be 
improved in the first commitment period in order to enhance the 
functioning and effectiveness of these mechanisms.  Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/CMP/2008/Misc.1 

Add.1و 
 Views from Parties on extending the share of proceeds to assist in 

meeting the costs of adaptation to joint implementation and 
emissions trading.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/CMP/2008/ Misc.2 

Add.1و 
 Views from Parties on how the current institutional arrangements, 

governance, rules and procedures of the clean development 
mechanism and joint implementation may be improved in the first 
commitment period in order to enhance their functioning and 
effectiveness.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/CMP/2008/ Misc.3  Views from Parties on ways and means to enhance equitable 
regional and sub-regional distribution of projects under the 
clean development mechanism.  Submissions from Parties 

FCCC/KP/CMP/2008/L.1          يف  مشروع تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف 
  بروتوكول كيوتو عن دورته الرابعة

FCCC/KP/CMP/2008/L.2  مقترح مقدم من الرئيس. تقرير جلنة االمتثال  

FCCC/CP/2008/L.3– 

FCCC/KP/CMP/2008/L.3 

. اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا ولسكان مدينة بوزنان         
  مشروع قرار مقدم من الدامنرك
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FCCC/KP/CMP/2008/L.4       مقترح مقدم  .  من بروتوكول كيوتو   ٦إرشـادات بشأن تنفيذ املادة
  من الرئيس

FCCC/KP/CMP/2008/L.5           الدفع قدماً بعمل الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية
مقترح . لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       

  مقدم من الرئيس

FCCC/KP/CMP/2008/L.6   مقترح مقدم . مزيد مـن اإلرشـادات املتصلـة بآلية التنمية النظيفة
  من الرئيس

FCCC/KP/CMP/2008/L.7  مقترح مقدم من الرئيس. تقرير جملس صندوق التكيف  

FCCC/KP/CMP/2008/CRP.1   Submission by the Government of Tuvalu with respect to 
conveying legal personality and authority to sell certified emission 
reductions (CERs) upon the Adaptation Fund Board 

FCCC/SBSTA/2008/6            تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا
 ١٣ إىل   ٤الثامنة والعشرين، املعقـودة يف بـون، يف الفتـرة مـن             

 ٢٠٠٨يونيه /حزيران

FCCC/SBSTA/2008/7  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBSTA/2008/L.14   تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا مشروع
 التاسعة والعشرين

FCCC/SBSTA/2008/L.24      مشروع  . من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة 
 استنتاج مقترح من الرئيسة

FCCC/SBI/2008/8    اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والعشرين املعقودة يف بون تقرير
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤يف الفترة من 

FCCC/SBI/2008/8/Add.1  دورهتا الثامنة والعشرين، املعقودة يفعن  تنفيذة للـتقرير اهليئة الفرعي 
مشروعا . إضافة. ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ إىل   ٤بون، يف الفترة من     

العامـل بوصـفه   ومؤمتر األطراف  إىل مؤمتر األطراف    نمقررين ُمحاال 
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتمادمها

FCCC/SBI/2008/9  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBI/2008/L.15   اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا التاسعة والعشرينمشروع تقرير  
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FCCC/SBI/2008/L.16            التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2008/L.17/Add.2/Rev.1   مشروع استنتاجات مقترح مـن     . رية واملالية واملؤسسية  املسائل اإلدا
 إضافة. الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.18  مشروع . تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.19            إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق
مشروع . ول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو        األ

 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.20/Add.1             امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2008/L.27  مشروع .  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ بالفقرة املسائل املتعلقة
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2008/2           تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف
املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزء األول من 

 ٤مارس إىل / آذار٣١ الفترة من دورته اخلامسة املعقودة يف بانكوك يف
 ٢٠٠٨أبريل /نيسان

FCCC/KP/AWG/2008/3  ق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية         ـرير الفري ـتق
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته 

 ١٢ إىل   ٢املعقودة يف بـون، يف الفتـرة مـن          اخلامسة املسـتأنفة   
 ٢٠٠٨يه يون/حزيران

FCCC/KP/AWG/2008/5            تقـرير الفريـق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن اجلزء        

 ٢٧ إىل   ٢١األول من دورته السادسة املعقودة يف أكرا، يف الفترة من           
 ٢٠٠٨أغسطس /آب

FCCC/KP/AWG/2008/6  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. مال وشروحهجدول األع 

FCCC/TP/2008/6  Funding adaptation in developing countries:  extending the share of 
proceeds used to assist in meeting the costs of adaptation; and 
options related to assigned amount units of Parties included in 
Annex I to the Convention.  Technical paper 
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