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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  )تابع( - ثانياً 

  ١٢  ٣٠- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضـور  - حاء   
  ١٣  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قـالوثائ  - طاء   

  ٣البند ( تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  - ثالثاً 
  ١٣  ٣٧- ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )من جدول األعمال  
  ١٣  ٣٤- ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف   
  ١٤  ٣٧- ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء  

  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل األجـل             - رابعاً 
  ١٤  ٤٣- ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند  (االتفاقيةمبوجب   

  استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة            -خامساً 
  ١٦  ٦٣-٤٤  ............................................) من جدول األعمال٥البند (  

  ١٦  ٤٦- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فاقيةاآللية املالية لالت  - ألف   
  ١٦  ٥٠- ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البالغات الوطنية  - باء   
  ١٧  ٥٤- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ونقلهاتتطوير التكنولوجيا  - جيم   
  ١٨  ٥٧- ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - دال   
  ١٨  ٦٢- ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - هاء   
  ١٩  ٦٣  . . . . . . األطرافمسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر   - واو   

  ٢٠١٢-٢٠٠٨ الفتـرة     الطوعية لكازاخستان  الكّميةمعلومات عن االلتزامات     - سادساً 
  ١٩  ٦٩- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٦البند (  

  ) من جدول األعمال٧البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - سابعاً 

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني     
  ٢٠  ٧١- ٧٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ امليزانية لفترة السنتني أداء    

  ٢١  ٧٥- ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٨البند  (اجلزء الرفيع املستوى  - ثامناً 
  ٢١  ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات رؤساء الدول أو احلكومات  - ألف   
  ٢١  ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات مسؤويل األمم املتحدة   - باء   
  ٢١  ٧٥  . . . اآلخرينبيانات املسؤولني احلكوميني والوزراء ورؤساء الوفود   - جيم   
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٢٢  ٧٦  . . . ) من جدول األعمال٩البند  (بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - تاسعاً 

  ٢٢  ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٠البند  (مسائل أخرى  - عاشراً 

  ٢٢  ٨١- ٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١١البند  (اختتام الدورة  - حادي 
    عشر

  ٢٢  ٧٨  . . . . . . . . . . . اد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة عشرةاعتم  - ألف   
  ٢٣  ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف  - باء   
  ٢٣  ٨١- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - جيم   

  املرفقات

  املرفق
  أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت حضرت الدورة الرابعة            - األول 

  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عشرة ملؤمتر األطراف  

   مـن  ٨قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا بيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند                - الثاين 
   من جدول أعمال مؤمتر األطـراف العامـل        ١٩جدول أعمال مؤمتر األطراف والبند        
  ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  

  ملنظمات غري احلكومية اليت أدلت ببيانــات يف       قائمة باملنظمات احلكومية الدولية وا      - الثالث 
   من ١٩د  ـراف والبن ـمؤمتر األط   من جدول أعمال   ٨الرفيع املستوى يف إطار البند       اجلزء
  ٣٥  . . . . . . . . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أعمال مؤمتر األطراف العامل جدول

  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠٠٩اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية،   - الرابع 

  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة - اخلامس 
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اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف        :اجلزء الثاين
  دورته الرابعة عشرة

  املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف
FCCC/CP/2008/7/Add.1 

  املقرر
  قدماً خبطة عمل بايلاملضي   ١٤- م أ/١
  تطوير التكنولوجيات ونقلها  ١٤- م أ/٢
  االستعراض الرابع لآللية املالية: اآللية املالية لالتفاقية  ١٤- م أ/٣
  إرشادات إضافية إىل مرفق البيئة العاملية  ١٤- م أ/٤
  إرشادات إضافية لتشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً  ١٤- م أ/٥
   للبلدان النامية مبوجب االتفاقيةبناء القدرات  ١٤- م أ/٦
  مواصلة األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية  ١٤- م أ/٧
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  ١٤- م أ/٨
  موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة  ١٤- م أ/٩

  القرار
  كان مدينة بوزناناإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا ولس  ١٤- م أ/١
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  )من جدول األعمال) أ(٢ و١البندان (

، يف )١( من االتفاقيـة ٧ من املادة ٤افتتحت الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة عمالً بالفقرة    - ١
رئيس مؤمتر األطراف رة وافتتح الدو. ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١معرض بوزنان الدويل يف بوزنان ببولندا، يف 

  . إندونيسياويتوالر وزير الدولة لشؤون البيئة يفالسيد رمحة يف دورته الثالثة عشرة 

  بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة - ألف 

  ، ببيان أعرب فيه عن شكره جلميع املشاركني يف املؤمتر علـى  ويتوالرأدىل الرئيس املنتهية واليته، السيد      - ٢
  .)٢(ما قدموه إليه من مساعدة خالل السنة املاضية

   انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة- باء 
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

ديسمرب، بناًء علـى    / كانون األول  ١، املعقودة يف    )٣(انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية، يف جلسته األوىل        - ٣
وهنأ الرئيس املنتهية   . كي، وزير البيئة يف بولندا، رئيساً له      ست نوفِ ماسييجيته، السيد   اقتراح من الرئيس املنتهية وال    

على انتخابه رئيساً للمؤمتر ومتىن له كل النجاح يف توجيه أعمال مؤمتر األطراف يف دورته نوِفتسكي واليته السيد 
  . الرابعة عشرة

   بيانات رؤساء احلكومات- جيم 

ء بولندا، السيد دونالد تاسك، ورئيس وزراء الدامنرك، السيد أندرس فـوغ            أدىل كل مـن رئيس وزرا      - ٤
  .ببيان)٤(رامسوسن

                                                      

مل ُعقدت الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف بالتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العا              )١(
وترد يف تقرير منفصل مداوالت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع          . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     

وُتستنسخ يف كال التقريرين مداوالت اجللسات املشتركة اليت عقدها مـؤمتر األطـراف   . األطراف يف بروتوكول كيوتو   
 . وتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوىومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بر

: ميكن االطالع على تسجيالت الفيديو الكاملة علـى العنـوان التـايل علـى شـبكة اإلنترنـت                  )٢(
<http://copportal1.man.poznan.pl>.            وميكن االطالع أيضاً على النصوص املستنسخة لبيانات خمتارة، مبا فيها بيانات 

: ، على موقع االتفاقيـة اإلطاريـة علـى شـبكة اإلنترنـت يف العنـوان التـايل                 أدىل هبا رؤساء دول أو حكومات     
<http://unfccc.int/meetings/cop_14/statements/items/4662.php> . 

 .إن جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة )٣(

 بوجه عام أعمال مؤمتر األمم املتحـدة        إن البيانات اليت أُديل هبا خالل افتتاح مؤمتر األطراف تناولت          )٤(
 . املعين بتغري املناخ برمتها
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   كلمة ترحيب وبيانات أخرى- دال 

 أيضاً رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة املنتخب حديثاً؛ ورئيس الفريق احلكومي اتأدىل ببيان  - ٥
باشوري؛ واألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري          الدويل املعين بتغري املناخ، السيد راجندرا       

  .بلين، بكلمة ترحيبوأدىل عمدة بوزنان، السيد ريسكارد غروِ. املناخ، السيد إيفو دي بور

باسم اجملموعة  (وأستراليا  )  والصني ٧٧ل باسم جمموعة ا  (ممثلو أنتيغوا وبربودا    إضافية  وأدىل ببيانات عامة      - ٦
باسم حتالـف الـدول    (، وغرينادا   )٦()باسم اجلماعـة األوروبية والدول األعضـاء فيها     (، وفرنسا   )٥()امعةاجل

باسـم  (، واجلزائـر    )باسم جمموعة سالمة البيئة   (، وسويسرا   )باسم أقل البلدان منواً   (، وملديف   )اجلزرية الصغرية 
  ).اجملموعة األفريقية

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  )ن جدول األعمال م٢البند (

   اعتماد النظام الداخلي- ألف 
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

ديسمرب، بأن رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة / كانون األول١ذكّر الرئيس، يف اجللسة األوىل املعقودة يف   - ٧
  . اعتماد النظام الداخليعشرة كان قد أعلن أنه سيبلغ مؤمتر األطراف مبا قد يستجد من تطورات فيما يتعلق ب

َتَوصَّل حىت اآلن إىل توافق يف اآلراء              - ٨  مقدم مـن    مقترح هذه املسألة، وبناًء على      بشأنونظراً إىل أنه مل ُي
الرئيس، قرر مؤمتر األطراف، مثلما حدث يف الدورات السابقة، أن يتواصل تطبيق مشروع النظام الداخلي الوارد  

وأعلن الرئيس أنه سيقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف        . ٤٢باستثناء مشروع املادة    ،  FCCC/CP/1996/2يف الوثيقة   
  .يف حالة حدوث أية تطورات جديدة يف هذا الشأن

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

 كانون ١ودة يف ألغراض النظر يف هذا البند الفرعي، ُعرضت على مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املعق  - ٩
، اليت تتضمن جدول األعمال املؤقـت وشـروحه،         Add.1والوثيقة   FCCC/CP/2008/1ديسمرب، الوثيقة   /األول

وقد أُِعّد جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف          . باإلضافة إىل جدول أعمال مؤقت تكميلي     
 عنها األطراف خالل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية يف دورته الثالثة عشرة، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت     

                                                      

ذكر ممثل أستراليا أن األجزاء من بيانه املتعلقة مبؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف                 )٥(
 .بروتوكول كيوتو تنطبق على أعضاء اجملموعة اجلامعة اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو

 عنه يف هذا البيان بتأييد كل من ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا             حظي املوقف املعرب   )٦(
 .اليوغوسالفية السابقة، وكرواتيا
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 وصدر جدول األعمال املؤقت التكميلي استجابةً. للتنفيذ، واآلراء اليت أعرب عنها أعضاء مكتب مؤمتر األطراف      
معلومات عن االلتزامات الكمية الطوعية لكازاخستان للفتـرة        "لطلب مقدم من كازاخستان بإدراج بند عنوانه        

 ١٢وفقاً للمادة قد أُدرج  بعد صدور جدول األعمال املؤقت، إضافتهوهذا البند، الذي طُلب   ". ٢٠١٢- ٢٠٠٨
  .اجلاري تطبيقهمن مشروع النظام الداخلي 

وذكّر الرئيس بأن األمني التنفيذي كان قد قدم، بناًء على طلبٍ من مؤمتر األطراف يف دورتـه الثالثـة                     - ١٠
يئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين بشأن السبل املمكنة لتناول بنـد جـدول               ، تقريراً إىل اهل   )٧(عشرة

، الدورةويف تلك   ".  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢االستعراض الثاين ملدى كفاية الفقرة      "األعمال املعنون   
متر األطراف بأن يؤجل نظره يف هـذا        قترحات األمني التنفيذي وأوصت مؤ    أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً مب     

 من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه، على أن ُيقرِّر ١٣البند إىل دورته السادسة عشرة، عمالً بأحكام املادة 
من الـرئيس   مقترح  وبناًء على   . )٨(مؤمتر األطراف آنذاك، رهناً مبا ُيستجد من تطورات أخرى، كيفية املضي قدماً           

  .السادسة عشرة  توصيٍة من اهليئة الفرعية للتنفيذ، قرر مؤمتر األطراف إرجاء النظر يف هذا البند إىل دورتهوباالستناد إىل

  : من الرئيس، أقرَّ مؤمتر األطراف جدول األعمال على النحو التايلمقترحعلى وبناًء   - ١١

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  

  ابعة عشرة للمؤمتر؛انتخاب رئيس الدورة الر  )أ(    
  اعتماد النظام الداخلي؛  )ب(    
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(    
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(    
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(    
  ؛ األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتنيتنظيم  )و(    
  موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة؛  )ز(    
  .عتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويضا  )ح(    

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

                                                      

 .٢٣، الفقرة FCCC/CP/2007/6الوثيقة  )٧(

 .١١٩، الفقرة FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )٨(
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  .ويل األجل مبوجب االتفاقيةالعمل التعاوين الطاملعين بتقرير الفريق العامل املخصص   -٤  
  :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية  -٥  

  اآللية املالية لالتفاقية؛  )أ(    
  البالغات الوطنية؛  )ب(    
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛  `١`    
  املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛البالغات الوطنية   `٢`    
  تطوير التكنولوجيات ونقلها؛  )ج(    
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )د(    
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   )ه(    
  تنفيذ برنامج عمل بوينس آيـرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة                `١`    
  ؛)١٠- م أ/١املقرر (      
  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً؛  `٢`    
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  )و(    

  .٢٠١٢-٢٠٠٨معلومات عن االلتزامات الكمية الطوعية لكازاخستان للفترة   -٦  
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٧  

  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦عة لفترة السنتني البيانات املالية املراج  )أ(    
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   )ب(    

  .اجلزء الرفيع املستوى  -٨  
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -٩  
  .مسائل أخرى  -١٠  
  :اختتام الدورة  -١١  

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة عشرة؛  )أ(    
  .اختتام الدورة  )ب(      
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   انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس- جيم 
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

ن يديسمرب، بأن السيدة كـار / كانون األول١أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          - ١٢
اهليئتني  هذه املسألة خالل الدورة الثامنة والعشرين لكلٍ من          بشأنقد أجرت مشاورات    ) بربادوس(نيكول مسيث   

 من الرئيس، قـرر  مقترحوبناًء على . إال أنه مل ترد حىت اآلن ترشيحات من مجيع اجملموعات اإلقليمية  . الفرعيتني
وُدعيت السيدة مسيث إىل مواصلة . مؤمتر األطراف إرجاء انتخاب أعضاء املكتب إىل حني تقدمي مجيع الترشيحات

  .املشاورات خالل الدورة

ديسمرب، انتخب املؤمتر بالتزكية، بناء     / كانون األول  ١٢عة ملؤمتر األطراف املعقودة يف      ويف اجللسة الساب    - ١٣
ملؤمتر األطراف ورئيس كل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية         ومقرراً  على مقترح مقدم  من الرئيس، سبعة نواب للرئيس          

  :يف دورته الرابعة عشرة على النحو التايلوتشكّل مكتب مؤمتر األطراف . والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

  )بولندا(السيد ماسييج نوِفتسكي   الرئيس

  )نيجرييا(السيد حممد باركيندو   نواب الرئيس
  )مجهورية ترتانيا املتحدة(السيد إيريك موغورسي   
  )اململكة العربية السعودية(السيد حممد الصبان   
  )رومانيا(السيد فالد تروسكا   
  )كوستاريكا(كريستيانا فيغوريس أولّسني السيدة كارين   
  )جزر البهاما(السيد فيليب ويتش   
  )جزر سليمان(السيد كولني بيك   

  )النمسا(السيدة غريتراود فوالنسكي   املقرر

  )نيوزيلندا(السيدة هيلني بلوم   رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  )إندونيسيا(ليانا براتاسيدا السيدة     رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ

وأعرب الرئيس عن شكره للمقررة على ما قامت به من عمل صـعب بـشأن املـشاورات املتعلقـة                     - ١٤
باالنتخابات، وهنأ أعضاء املكتب املنتَخبني حديثاً، وأعرب عن تقديره ألعضاء املكتب السابقني ملا أتاحوه مـن                

  .توجيه وقيادة
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  اقب قبول املنظمات بصفة مر- دال 
  )من جدول األعمال) ه(٢البند (

من األمانة  مقدمة  ديسمرب، يف مذكرة    / كانون األول  ١نظر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املعقودة يف           - ١٥
 منظمات غري حكومية    ١٠٦أُدرجت فيها مثاين منظمات حكومية دولية و       )٩(بشأن قبول املنظمات بصفة مراقب    

 من االتفاقية، وبناًء على توصيٍة من مكتـب  ٧ من املادة ٦وعمالً بالفقرة  . كانت قد طلبت قبوهلا بصفة مراقب     
لغرض، قرَّر مؤمتر األطراف قبول هذه هلذا امؤمتر األطراف الذي كان قد استعرض قائمة املنظمات املتقدمة بطلبٍ 

  .)١٠(املنظمات بصفة مراقب

يـة واملنظمات غري احلكومية يف عمليـة االتفاقيـة،          الرئيس على أمهية إشراك املنظمات احلكومية الدول       وأكَّد  -١٦
  . ورّحب باملنظمات اجلديدة اليت قـرر مؤمتر األطراف قبوهلا يف دورته الرابعة عشرة ودعاها إىل االضطالع بدورٍ نشٍط

   تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني- هاء 
  )من جدول األعمال) و(٢البند (

 انتباهديسمرب، وجه الرئيس / كانون األول١ عرض هذا البند الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف لدى  - ١٧
والحظ أن اهليئتني . FCCC/CP/2008/1مؤمتر األطراف إىل شروح جدول األعمال املؤقت الواردة يف الوثيقة 

ديسمرب، بإعداد مشاريع مقررات / كانون األول١٠الفرعيتني ستجتمعان هبدف القيام، قبل انتهاء دورتيهما يف 
  .واستنتاجات لتقدميها إىل مؤمتر األطراف

، قرر مؤمتر األطراف أن حييل البنود إىل اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها ن الرئيس ممقترح مقدَّم على وبناًء  - ١٨
  :وتقدمي مشاريع مقررات أو استنتاجات مناسبة، على النحو التايل

  ذاهليئة الفرعية للتنفي

  اآللية املالية لالتفاقية    )أ(٥البند 
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    `١`)ب(٥البند 
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    `٢`)ب(٥البند 
  تطوير التكنولوجيات ونقلها    )ج(٥البند 
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية    )د(٥ البند

  )١٠-  أم/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة     `١`)ه(٥البند 

                                                      

 .FCCC/CP/2008/3الوثيقة  )٩(

 .رة ملؤمتر األطراف فقطقُبِلت إحدى املنظمات بصفة مراقب يف الدورة الرابعة عش )١٠(
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  بأقل البلدان منواًاملتعلقة سائل امل    `٢`)ه(٥البند 
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني     )أ(٧البند 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني ل امليزانية أداء    )ب(٧البند 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  تطوير التكنولوجيات ونقلها    )ج(٥البند 
  )١٠- م أ/١املقرر (تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة     `١`)ه(٥البند 

فيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ستنظران  تذكري املندوبني بأن اهليئة الفرعية للتنوجرى  - ١٩
  .`١`)ه(٥ و) ج(٥يف جوانب خمتلفة من البندين الفرعيني 

العمل التعـاوين   ب املعينتقرير الفريق العامل املخصص     " من جدول األعمال املعنون      ٤وفيما يتعلق بالبند      - ٢٠
املعين يطلب مؤمتر األطراف إىل رئيس الفريق العامل  املخصص ، اقترح الرئيس أن "الطويل األجل مبوجب االتفاقية

، أن يستشري الوفود بصفة )الربازيل(العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، السيد لويز فيغرييدو ماشادو ب
تـائج  تقريـراً عـن ن    إىل رئيس مؤمتر األطراف     حمتوى مقرر يعتمده مؤمتر األطراف، وأن يقدم        بشأن  غري رمسية   

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١املشاورات حبلول 

 املعينواقترح الرئيس أن ينتخب مؤمتر األطرف الرئيس ونائب الرئيس اجلديدين للفريق العامل املخصص                - ٢١
يف جلسته العامة اخلتامية املقرر عقدها      ) الفريق العامل املخصص  (العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية       ب

هـذا  أن يقدم تقريراً عن أعمال      الفريق العامل املخصص من     ن رئيس    سيمكّ وهذا. ديسمرب/ كانون األول  ١٢يف  
  .ديسمرب/ كانون األول١١يف بداية اجلزء الرفيع املستوى للدورة يوم الفريق 

ن معلومات عن االلتزامات الكمية الطوعية لكازاخستا     " من جدول األعمال املعنون      ٦وفيما خيص البند      - ٢٢
هذه املسألة ويقدم إىل مـؤمتر      بشأن  أن جيري مشاورات غري رمسية      املؤمتر  ، اقترح رئيس    "٢٠١٢- ٢٠٠٨للفترة  

  .تقريراً عن نتائج مشاوراتهيف هناية الدورة األطراف 

بأن مؤمتر األطراف ، ذكَّر رئيس "اجلزء الرفيع املستوى" من جدول األعمال املعنون ٨وفيما يتعلق بالبند     - ٢٣
وسُيعقَد اجلزء الرفيع املـستوى     . ديسمرب/ كانون األول  ١٢ و ١١ اجلزء الرفيع املستوى هي      لعقداريخ املقررة   التو

على أساس أن تكون هناك قائمة واحدة للمتكلمني وأن يتكلم كل طرف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية اليت                   
ت . هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مرةً واحدةً فقط         واقترح . خَّذ أية مقررات يف اجللسات املشتركة     ولن ُت

، أن تقتصر املدة املخصصة لكل بيان من البيانات اليت ُيدىل هبا يف ؤمترامل، يؤيده يف ذلك أعضاء مكتب رئيس املؤمتر
  .اجلزء الرفيع املستوى على ثالث دقائق

  . اليت قدمها الرئيسووافق مؤمتر األطراف على املضي قدماً يف عمله على أساس املقترحات  - ٢٤
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   موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة- واو 
  )من جدول األعمال) ز(٢البند (

ديسمرب، إىل أنـه سـيجري      / كانون األول  ١أشار رئيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة األوىل املعقودة يف            - ٢٥
  .مشاورات بشأن هذا البند الفرعي ويقدم تقريراً إىل جلسة مقبلة

ديسمرب، قدَّم رئيس مؤمتر األطراف تقريراً عن نتـائج        / كانون األول  ١٢ة السابعة املعقودة يف     ويف اجللس   - ٢٦
يقبل العرض السخي املقدم من جنـوب أفريقيـا          )١١(ودعا الرئيس املؤمتر إىل النظر يف مشروع مقرر       . مشاوراته

اف العامل بوصفه اجتماع األطراف     الستضافة الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطر         
 ملؤمتر األطـراف  ١٦ ويطلب إىل األطراف التقدم بعروض الستضافة الدورة        ٢٠١١يف بروتوكول كيوتو يف عام      

وقام الرئيس، وهو يتصرف . العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اجتماع كيوتو   األطراف  والدورة السادسة ملؤمتر    
 ملؤمتر األطراف مبقدار أسبوع  واحد مراعاة لعيد ١٥ؤمتر بتغيري موعد الدورة بناء على توصية مقدمة من مكتب امل

 ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع       ١٥األضحى، باقتراح عقد الدورة     
ن امتنانـه   وأعرب أيضاً ع  . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ٧األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الفترة من        

وبت مؤمتر األطراف يف هذا املقترح املقدم من . لتحليها باملرونة والروح البناءة بشأن هذه املسألةحلكومة الدامنرك 
  .(FCCC/CP/2008/7/Add.1)" موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة" املعنون ١٤- م أ/٩الرئيس فاعتمد املقرر 

  فويض اعتماد التقرير املتعلق بوثائق الت- زاي 
  )من جدول األعمال) ح(٢البند (

ديسمرب، وّجه الرئيس االنتباه إىل التقرير املتعلق بوثائق        / كانون األول  ١٢يف   املعقودة   السابعةيف اجللسة     - ٢٧
  . الذي يشري إىل موافقة املكتب على وثائق تفويض ممثلي األطراف )١٢(التفويض

  .ة من املكتبواعتمد مؤمتر األطراف التقرير بناء على توصي  - ٢٨

   احلضور- حاء 

   عشرة ملؤمتر األطراف ودوريت اهليئتني الفرعيتني للتنفيذ اللتني تزامنتا معها ممثلـون             الرابعةحضر الدورة     - ٢٩
من أطراف االتفاقية اإلطارية، فضالً عن الدول اليت لديها صفة املراقب، وممثلون عـن هيئـات                طرفاً   ١٩١عن  

 واملنظمات ذات الصلة يف منظومة      ،ات االتفاقية، والوكاالت واملؤسسات املتخصصة    وبرامج األمم املتحدة، وأمان   
  . األولوميكن االطالع على القائمة الكاملة يف املرفق . األمم املتحدة

                                                      

 .FCCC/CP/2008/L.6الوثيقة  )١١(

 FCCC/CP/2008/4–FCCC/KP/CMP/2008/8 .الوثيقة )١٢(
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ولالطالع على  .  منظمة غري حكومية   ٣٨٤و منظمة حكومية دولية     ٣٦وحضر الدورة أيضاً ممثلون عن        - ٣٠
  ).٢ اجلزء (FCCC/CP/2008/INF.1يقة نظر الوثاالقائمة الكاملة 

   الوثائق- طاء 

  .  عشرةالرابعةترد يف املرفق اخلامس الوثائق اليت ُعرضت على مؤمتر األطراف يف دورته   - ٣١

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

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

 الثامنةكان معروضاً على مؤمتر األطراف تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا                - ٣٢
  . )١٣(٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ إىل ٤والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية ة رئيسعرضتديسمرب، / كانون األول١٢يف املعقودة   السابعةويف اجللسة     - ٣٣
، )١٤(والعشرينالتاسعة  عن دورهتا   الفرعية  اهليئة  هذه   مشروع تقرير    )نيوزيلندا(هيلني بلوم    ةوالتكنولوجية السيد 

الفرعية، يف دورتيها الثامنة    يئة  اهلهذه  وأوصت  . )١٥( تقريراً شفوياً عن النتائج ذات الصلة مبؤمتر األطراف        توقّدم
والعشرين والتاسعة والعشرين مؤمتر األطراف باعتماد مشروع مقرر وانتخبت اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسـعة               

نائباً للرئيس والسيد بوروشوتام غـيمري      ) بنغالديش(رضاء الكبري   . م. ج. والعشرين، لعضوية مكتبها، السيد أ    
  .مقرراً) نيبال(

، بناء على مقترح من الرئيس، هبذين التقريرين وأعـرب           اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر األطراف علماً      ويف  - ٣٤
ـ                    ة للمـشورة  عن تقديره للسيدة بلوم على عملها وتوجيهها خالل العـام املاضـي كرئيـسة للجنـة الفرعي

  .العلمية والتكنولوجية

                                                      

)١٣( FCCC/SBSTA/2008/6. 

)١٤( FCCC/SBSTA/2008/L.14.  
باإلشارة إىل استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن بند جدول األعمال املعنون  )١٥(

، ذكر ممثل الدامنرك أن هذه االستنتاجات "ُنُهج حلفز العمل:  إزالة الغابات يف البلدان الناميةخفض االنبعاثات الناجتة عن"
وليس يف اشتراك الدامنرك    . قد اعُتمدت بتوافق اآلراء   ) ٤٨- ٣٥، الفقرات   FCCC/SBSTA/2008/13الواردة يف الوثيقة    (

عوب األصلية كما ُيعترف هبا أيضاً يف إعالن األمم         يف توافق اآلراء هذا مساس مبوقفها املعروف جيداً بشأن حقوق الش          
  .٢٠٠٧سبتمرب /املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية املعتمد يف أيلول
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   تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ- باء 
  )ألعمالمن جدول ا) ب(٣البند (

 والعشرين املعقودة يف بون الثامنةكان معروضاً على مؤمتر األطراف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا   - ٣٥
  .)١٦(٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤يف الفترة من 

قر ديسمرب، قدم رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ السيد بـا        / كانون األول  ١٢يف   املعقودة   السابعةويف اجللسة     - ٣٦
، وقّدم تقريراً )١٧(والعشرينالتاسعة عن دورهتا الفرعية اهليئة هذه مشروع تقرير ) مجهورية إيران اإلسالمية(أسدي 

 التاسعةوالعشرين والثامنة يف دورتيها الفرعية للتنفيذ وقدمت اهليئة . شفوياً عن النتائج ذات الصلة مبؤمتر األطراف
 وانتخبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة .ا من مؤمتر األطرافمشاريع مقررات العتمادهمخسة والعشرين 

  ائبـة للـرئيس والـسيد كـاديو أهوسـان         ن) أوكرانيـا (والعشرين، لعضوية مكتبها، السيدة ناتاليا كوشكو       
  .مقرراً) كوت ديفوار(

 وأعرب ، هبذين التقريرين قدمه الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف علماًمقترحويف اجللسة نفسها، وبناء على   - ٣٧
  .خالل العام األخريينعمل اهليئة الفرعية للتنفيذ ل هتقديره للسيد أسدي على توجيهعن 

الطويل  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين        –رابعاً 
  األجل مبوجب االتفاقية

  ) من جدول األعمال٤البند (

  ئيس مؤمتر األطراف، وهو يشري إىلديسمرب، دعا ر/كانون األول ١١يف اجللسة الثانية املعقودة يف   - ٣٨
، رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل )خطة عمل بايل (١٣- م أ/١ من املقرر ٩الفقرة 

  .)١٨(إىل أن يعرض على مؤمتر األطراف تقريراً عن التقدم احملرز) الفريق العامل املخصص(األجل مبوجب االتفاقية 

 اليت عقدها الفريق العامل املخصص خالل ملخصص تقريراً عن الدورات األربعوقدم رئيس الفريق العامل ا  - ٣٩
وقد وافق الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على السعي إىل حتقيق تقدم بشأن مجيع العناصر . العام املاضي

ونظر الفريق العامـل    . له بطريقة متناسقة ومتكاملة وشفافة    املسندة إليه يف خطة عمل بايل وإىل االضطالع بأعما        
 املعقودة يف عام وذلك يف مجيع الدورات األربعاملخصص يف مجيع عناصر خطط عمل بايل والصالت القائمة بينها 

لعمل التعاوين الطويل األجل، والعمل املعزز بـشأن        بشأن ا وقد حتقق ذلك بفضل تناول رؤية مشتركة        . ٢٠٠٨
مع تغري املناخ وما يرتبط به من وسائل تنفيذ، والعمل املعزز بشأن التخفيف وما يرتبط به من وسـائل                   التكيف  

وذكر رئيس  .  مبا يف ذلك النظر يف الترتيبات املؤسسية       ،تنفيذ، والوفاء بااللتزامات يف جمايل التكنولوجيا والتمويل      
                                                      

)١٦( FCCC/SBI/2008/8و Add.1.  
)١٧( FCCC/SBI/2008/L.15.  
يرد هذا التقرير يف املرفق األول للتقرير املتعلـق بالـدورة الرابعـة للفريـق العامـل املخـصص                    )١٨(

(FCCC/AWGLCA/2008/17).  
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بشكل حمدد رؤيتها واهتماماهتا    فبينت   ،قدماًالفريق العامل املخصص أن األطراف قد شاركت بنشاط وأحرزت ت         
وقد تيسرت أعمال الفريق العامل املخصص بفعل النظر على حنو متعمق          . كما قدمت أفكاراً ومقترحات ملموسة    

 مما عزز التفاهم املتبادل بشأن حتديد األحكام واآلليـات          ،يف القضايا الرئيسية يف مثاين حلقات عمل أثناء الدورة        
عقد مزيد من حلقات العمل يف الدورة القادمة وسُي. ملؤسسية اليت يكون من شأهنا دعم تنفيذ االتفاقية    والترتيبات ا 

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان- مارس /للفريق العامل املخصص يف آذار

وأفاد رئيس الفريق العامل املخصص أيضاً أنه قد قام، بناء على دعوة من هذا الفريق يف دورته الثالثـة،                     - ٤٠
ميع لألفكار واملقترحات املقدمة من األطراف، آخذاً يف احلسبان مدخالت مقدمة من منظمات مشاركة  بإعداد جت 

وقد أتيحت وثيقة التجميع هذه للدورة الرابعة وجرى حتديثها أثناء الدورة لكي تـضم أفكـاراً                . بصفة مراقب 
ات املقدمة، مما ميكن األطراف مـن       وتقدم هذه الوثيقة نظرة عامة على األفكار واملقترح       . )١٩(ومقترحات إضافية 

التمييز بني جماالت التالقي والتباعد ومما يسهم يف حتريك املفاوضات إىل األمام بشأن عناصر خطة عمل بـايل يف           
  .٢٠٠٩عام 

  عتمـد اسـتنتاجات بـشأن برنـامج عملـه         وأشار رئيس الفريق العامل املخصص إىل أن الفريق قد ا           - ٤١
وأوضح أن الفريق قد دعا رئيسه إىل إعداد مزيد . )٢٠(تقال إىل طور التفاوض الكامل، ووافق على االن٢٠٠٩لعام 

ه لتقدمي مزيد مـن  جِّمن الوثائق، مبا يف ذلك النص التفاوضي، للمساعدة على تركيز املفاوضات، وأن نداًء قد وُ      
قييم نطاق املفاوضـات    املقترحات من األطراف بشأن حمتوى النتيجة املتفق عليها وشكلها من أجل استعراض وت            

فق علـى   واتُّ. ٢٠٠٩يونيه  /تقدمها يف الدورة السادسة للفريق العامل املخصص املقرر عقدها يف حزيران          مدى  و
 أربع دورات يصل جمموع مدهتا إىل مثانية أسابيع، وأن احلاجة إىل وقت إضايف ٢٠٠٩تضمني اجلدول الزمين لعام 

  .تعراض ستبقى قيد االس٢٠٠٩لالجتماعات يف عام 

ديسمرب، أفاد رئيس املؤمتر أن املشاورات / كانون األول١٢ويف اجللسة السابعة ملؤمتر األطراف املعقودة يف   - ٤٢
قد أسفرت عن وضع مشروع مقرر أحيل لكي )  أعاله٢٠انظر الفقرة (اليت أجراها رئيس الفريق العامل املخصص 

متر هذا النص بوصـفه  من رئيس مؤمتر األطراف، اعتمد املؤوبناء على مقترح مقدم . )٢١(ينظر فيه مؤمتر األطراف  
وأعرب الرئيس عن شكره . (FCCC/CP/2008/7/Add.1)"  خبطة عمل بايلاملضي قُدماً" بعنوان ١٤- م أ/١املقرر 

  كـرئيس للفريـق العامـل املخـصص خـالل         للسيد فيغرييدو ماشادو على عمله املرموق وعلى توليه القيادة          
  .العام املاضي

أن يف جلسته األوىل علـى      كان قد وافق     املؤمتر   أنويف اجللسة نفسها، أشار رئيس مؤمتر األطراف إىل           - ٤٣
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس اجلديدين للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل               جيري  

وبناء على مقترح   ).  أعاله ٢١انظر الفقرة   ( يف جلسته العامة اخلتامية      )الفريق العامل املخصص  (التفاقية  مبوجب ا 
                                                      

  .FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1الوثيقة  )١٩(
  .FCCC/AWGLCA/2008/L.10الوثيقة  )٢٠(
  .FCCC/CP/2008/L.4الوثيقة  )٢١(
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رئيساً للفريـق   ) مالطة(مقدم من رئيس مؤمتر األطراف، انتخب املؤمتر بالتزكية السيد ميكائيل زاميت كوتاجار             
  .مقررة هلذا الفريق) باراغواي(و العامل املخصص، والسيد فيغرييدو ماشادو نائباً للرئيس والسيدة ليليان بورتّي

 تعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنـصوص      اس  –خامساً 
  عليها يف االتفاقية

  ) من جدول األعمال٥البند (

   اآللية املالية لالتفاقية–ألف 
  )من جدول األعمال) أ(٥البند (

يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال، كان معروضاً على مؤمتر األطراف تقرير مرفـق البيئـة                    - ٤٤
  . وقد أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيه)٢٢(العاملية

 ١٢ اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته السابعة املعقودة يف          )٢٣(وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ        - ٤٥
" رابـع لآلليـة املاليـة     االسـتعراض ال  : اآللية املالية لالتفاقية  " املعنون   ١٤- م أ /٣ديسمرب املقرر   /كانون األول 

(FCCC/CP/2008/7/Add.1).  

ويف اجللسة نفسها، أشار الرئيس إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ، كما أفاد رئيسها، مل تتمكن من التوصل                   - ٤٦
ن رئيسة اهليئة   وقد طلب رئيس مؤمتر األطراف م     . إىل اتفاق بشأن توجيه إرشادات إضافية إىل مرفق البيئة العاملية         

.  لكي يعتمده مؤمتر األطـراف     )٢٤(جراء مشاورات بالنيابة عنه أسفرت عن تقدمي مشروع مقرر        ية للتنفيذ إ  الفرع
إرشـادات  توجيـه   " املعنون   ١٤- م أ /٤وقام مؤمتر األطراف، بناء على اقتراح مقدم من رئيسه، باعتماد املقرر            

  .(FCCC/CP/2008/7/Add.1)" إضافية إىل مرفق البيئة العاملية

  بالغات الوطنية ال–باء 
  )من جدول األعمال) ب(٥البند (

  درجة يف املرفق األول لالتفاقيةامل غري األطرافالبالغات الوطنية املقدمة من  - ١
  )من جدول األعمال‘ ١‘)ب(٥البند (

  .حيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيهأُ  - ٤٧

 كـانون   ١٢ الحظ مؤمتر األطراف، يف جلسته السابعة املعقودة يف          ،وبناء على مقترح مقدم من الرئيس       - ٤٨
ديسمرب، أن اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أحاطت علماً بالتقرير املتعلق ببيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة                /األول

                                                      

  .FCCC/CP/2008/2/Rev.1الوثيقة  )٢٢(
  .FCCC/SBI/2008/L.29الوثيقة  )٢٣(
  .FCCC/CP/2008/L.5الوثيقة  )٢٤(
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 )٢٥(٢٠٠٦- ١٩٩٠عـن الفتـرة     ) أطراف املرفق األول  (املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
  .)٢٦(وتقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الرابعة املقدمة من أطراف املرفق األول

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية - ٢
  )من جدول األعمال‘ ٢‘)ب(٥البند (

  . تنظر فيهأحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي  - ٤٩

ديسمرب، أن اهليئة الفرعية    / كانون األول  ١٢وأفاد رئيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة السابعة املعقودة يف            - ٥٠
أعمـال  : "للتنفيذ مل تتمكن من التوصية مبقرر العتماده يف هذه الدورة بشأن البندين الفرعيني احملالني إليها ومها               

" ات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة            فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغ    
وستتناول ". املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             "و

  .اهليئة الفرعية للتنفيذ هاتني املسألتني مرة أخرى يف دورهتا القادمة

  التكنولوجيات ونقلها تطوير –جيم 
  )من جدول األعمال) ج(٥البند (

أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وإىل اهليئة الفرعية للتنفيذ مـن                  - ٥١
  .أجل النظر فيه

داوالت اهليئة ديسمرب، أن م/ كانون األول١٢وأفاد رئيس مؤمتر األطراف، يف اجللسة السابعة املعقودة يف   - ٥٢
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ قد أسفرتا عن تقدمي مشروع مقرر أوصت به اهليئة                

  .)٢٧(ما يعتمده مؤمتر األطرافلتنفيذ كيالفرعية ل

اً من غانا ويف اجللسة نفسها فإن مؤمتر األطراف، بناء على مقترح مقدم من الرئيس، قد قبل مقترحاً مقدم  - ٥٣
، "برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا     "إلعادة تسمية الربنامج املذكور يف مشروع املقرر ليصبح         

  .(FCCC/CP/2008/7/Add.1)، بصيغته املعدلة "تطوير التكنولوجيات ونقلها" املعنون ١٤- م أ/٢واعتمد املقرر 

 وشجع على التعاون بشأن هذه القضية اهلامة يف         ،ت به من عمل   وهنأ رئيس املؤمتر األطراف على ما قام        - ٥٤
  .الدورات القادمة

                                                      

  .Corr.1 وFCCC/SBI/2008/L.28الوثيقة  )٢٥(
  .FCCC/SBI/2008/INF.7الوثيقة  )٢٦(
  .FCCC/SBI/2008/L.28/Add.1يقة الوث )٢٧(
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   بناء القدرات مبوجب االتفاقية–دال 
  )من جدول األعمال) د(٥البند (

  .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيه  - ٥٥

 ١٢ألطراف علماً، يف جلسته الـسابعة املعقـودة يف          وبناء على مقترح مقدم من الرئيس، أحاط مؤمتر ا          - ٥٦
  بنـاء القـدرات   "ديسمرب، باالستنتاجات اليت اعتمـدهتا اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ واملعنونـة              /كانون األول 

  .)٢٨("مبوجب االتفاقية

 اعتمـد   )٢٩(ويف اجللسة نفسها فإن مؤمتر األطراف، بناًء على توصية من اهليئـة الفرعيـة للتنفيــذ                 - ٥٧
  .(FCCC/CP/2008/7/Add.1)" بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب االتفاقية" املعنون ١٤- أ  م/٦  قررامل

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني - هاء 
  )من جدول األعمال) ه(٥البند (

  )١٠- م أ/املقرر ا(تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة  - ١
  )من جدول األعمال‘ ١‘)ه(٥د البن(

أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وإىل اهليئة الفرعية للتنفيذ مـن                  - ٥٨
  .أجل النظر فيه

ديسمرب، أن اهليئة الفرعية / كانون األول١٢وأفاد رئيس املؤمتر مع األسف، يف اجللسة السابعة املعقودة يف   - ٥٩
  التقـدم احملـرز بـشأن تنفيـذ       : "وضـوع يذ مل تتوصل إىل استنتاجات بشأن البند الفرعـي املتـصل بامل           للتنف

وشجع األطراف  . ودعا اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف هذا البند يف دورهتا الثالثني            " ١٠- م أ /١املقرر  
  .ألمهية يف دوراهتا القادمةعلى تعزيز جهودها يف املناقشات املتعلقة هبذه املسألة احلامسة ا

ويف اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر األطراف علماً، بناًء على مقترح مقدم من رئيس املؤمتر، باالستنتاجات                 - ٦٠
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ       "اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن         

  .ودعا هذه اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذا البند يف دورهتا الثالثني ،)٣٠(" والتكيف معهوالقابلية للتأثر به

                                                      

  .FCCC/SBI/2008/L.25الوثيقة  )٢٨(
)٢٩( FCCC/SBI/2008/8/Add.1. 

 .FCCC/SBSTA/2008/L.13/Rev.1الوثيقة  )٣٠(
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  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً - ٢
  )من جدول األعمال‘ ٢‘)ه(٥البند (

  .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيه  - ٦١

ديسمرب، وبناًء على توصية مقدمة     / كانون األول  ١٢، يف جلسته السابعة املعقودة يف       وقام مؤمتر األطراف    - ٦٢
إرشادات إضافية من أجل تشغيل صندوق أقـل  " املعنون ١٤- م أ/٥، باعتماد املقرر  )٣١(من اهليئة الفرعية للتنفيذ   

  .(FCCC/CP/2008/7/Add.1)" البلدان منواً

  يتان إىل مؤمتر األطراف مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرع- واو 
  )من جدول األعمال) و(٥البند (

، اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته      )٣٢(بناء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          - ٦٣
ركاً مواصلة األنشطة املنفَّذة تنفيذاً مشت" املعنون ١٤- م أ/٧ديسمرب، املقرر   / كانون األول  ١٢السابعة املعقودة يف    

  .(FCCC/CP/2008/7/Add.1)" يف إطار املرحلة التجريبية

  الطوعيـة لكازاخـستان    الكّميةمعلومات عن االلتزامات      - سادساً 
  ٢٠١٢- ٢٠٠٨لفترة ا

  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت - ١

كازاخستان قد ديسمرب، أشار رئيس مؤمتر األطراف إىل أن / كانون األول١يف اجللسة األوىل املعقودة يف   - ٦٤
وقـد قـدمت    . اقترحت هذا البند بغية تقدمي معلومات عن التزاماهتا الطوعية فيما يتعلق خبفـض االنبعاثـات              

كازاخستان معلومات ذات صلة باملوضوع إىل األمانة وهي معلومات أتيحت يف جدول أعمال مؤقت تكميلـي                
مقترح مقدم من رئيس املؤمتر، على أن جيري الرئيس ووافق مؤمتر األطراف، بناًء على . )٣٣() أعاله٩انظر الفقرة (

  .مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة

 كـانون   ١٢وبناء على مقترح مقدم من الرئيس اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته السابعة املعقودة يف                 - ٦٥
  . )٣٤(ديسمرب، االستنتاجات املتعلقة هبذا البند/األول

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.21/Add.1الوثيقة  )٣١(

 .FCCC/SBSTA/2008/L.19/Add.1الوثيقة  )٣٢(

 .FCCC/CP/2008/1/Add.1الوثيقة  )٣٣(

 .FCCC/CP/2008/L.2الوثيقة  )٣٤(
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  االستنتاجات - ٢

، ومفاده  ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٣ املقدم من حكومة كازاخستان، املؤرخ       خطارر األطراف باإل  ر مؤمت ذكَّ  - ٦٦
 . من االتفاقية٤من املادة ) ب(٢و) أ(٢ من االتفاقية، التقيد بالفقرتني ٤من املادة ) ز(٢أهنا تعتزم، وفقاً للفقرة 

ه بأن كازاخستان ستصبح، بعد تصديقها على م فيلِّسوالذي ي، )٣٥(ر املؤمتر أيضاً باالستنتاج الذي توصل إليهوذكَّ
، بينما  ه من ١ من املادة    ٧بروتوكول كيوتو، طرفاً مدرجاً يف املرفق األول ألغراض هذا الربوتوكول وفقاً للفقرة             

ر مؤمتر األطراف كذلك بأن كازاخستان وذكَّ .تظل ألغراض االتفاقية طرفاً غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية
  . كسنة أساس خاصة هبا ألغراض االتفاقية١٩٩٢دام عام تريد استخ

، ٢٠١٢ - ٢٠٠٨لفترة  لرّحب مؤمتر األطراف باملعلومات املتعلقة بااللتزامات الكمية الطوعية لكازاخستان          و  -٦٧
وأحاط . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣إىل األمني التنفيذي مؤرخة     موجهة   قدمتها كازاخستان يف رسالة      وهي معلومات 

 بااللتزام الطوعي الذي تعهدت به كازاخستان واملتمثل يف احلفاظ على انبعاثاهتا من             ،بصفة خاصة علماً،  مؤمتر األطراف   
  .١٩٩٢ يف املائة من مستوى انبعاثاهتا يف عام ١٠٠ عند نسبة ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة غازات الدفيئة ذات املصدر البشري 

 )٣٧( وقوائم جردها السنوي لغازات الدفيئـة )٣٦(ن تقدمي بالغها الوطينر مؤمتر األطراف طلبه إىل كازاخستا   كّرو  -٦٨
اخلاصـة  و االتفاقية يف إطار  باستخدام املبادئ التوجيهية لإلبالغ      ، من االتفاقية  ١٢ واملادة   ٤من املادة   ) ب(٢وفقاً للفقرة   

  .باألطراف املدرجة يف املرفق األول

  .الدفيئة  كازاخستان من اهتمام باستعراض قائمة جردها السنوي لغازات مبا أعربت عنه مؤمتر األطراف علماًوأحاط  -٦٩

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية- سابعاً 
  ) من جدول األعمال٧البند (

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني 
  )من جدول األعمال) أ(٧البند (

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 
 )من جدول األعمال) ب(٧لبند ا(

  .أحيل هذان البندان الفرعيان إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيهما  - ٧٠

                                                      

 . اخلامس، جيمالفصل، FCCC/CP/2001/13/Add.4 الوثيقة )٣٥(

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة مـن األطـراف          " و ٨- م أ /٤ و ٥- م أ /٤املقرران   )٣٦(
  املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ    :التفاقية، اجلزء الثاينلاملدرجة يف املرفق األول 

 .)FCCC/CP/1999/7" (دمي البالغات الوطنيةفيما يتعلق بتق

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة      " و ٩- م أ /١٣ و ،٨- م أ /١٨ و ،٥- م أ /٣املقررات   )٣٧(
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  :ألول لالتفاقية، اجلزء األولامن األطراف املدرجة يف املرفق 

 .)FCCC/SBSTA/2006/9( " فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنويةاملناخ
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 ١٢، اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته السابعة املعقودة يف )٣٨(وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٧١
ــانون األول ــرر  /ك ــسمرب، املق ــون ١٤- م أ/٨دي ــ" املعن ــسية امل ــة واملؤس ــة واملالي " سائل اإلداري

(FCCC/CP/2008/7/Add.1).  
   اجلزء الرفيع املستوى- ثامناً 

  ) من جدول األعمال٨البند (
افُتتح اجلزء الرفيع املستوى املشترك ملؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه   - ٧٢

ورته الرابعة، وقام باالفتتاح رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف          اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف د      
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اجللسة الثانية ملؤمتر األطراف واجللسة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه                

  .ديسمرب/ كانون األول١١اجتماع األطراف يوم 
   بيانات رؤساء الدول أو احلكومات- ألف 

  :أدىل األفراد التالية أمساؤهم ببيانات خالل اجلزء الرفيع املستوى  - ٧٣
  السيد ليش كاتشنسكي      رئيس بولندا
  السيد هبارات جاغديو      رئيس غيانا

  السيد أبيساي إيليميا    رئيس وزراء توفالو
  فريديريك راينفيلت    رئيس وزراء السويد

   بيانات مسؤويل األمم املتحدة- باء 

وأدىل أيضاً .  مون، ببيان خالل اجلزء الرفيع املستوى- مني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي أدىل األ  - ٧٤
  .األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ببيان

   بيانات املسؤولني احلكوميني والوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين- جيم 

ويف . ى، أدىل السيد فالدميار بوالك، نائب رئيس وزراء بولندا ووزير االقتصاد، ببيـان            أثناء اجلزء الرفيع املستو     -٧٥
اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف واجللسة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو                 

 شخصاً من   ١٢١لهيئتني الفرعيتني، أدىل    ديسمرب، وكذلك يف اجللسات الثالث الالحقة ل      / كانون األول  ١١واملعقودة يف   
  .الثاين ولالطالع على قائمة املتكلمني، انظر املرفق. الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين ببيانات وطنية

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.17/Add.1/Rev.1الوثيقة  )٣٨(
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   بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب- تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول يف اجللسة السادسة ملؤمتر األطراف واجللسة الثامنة      -٧٦
ديسمرب، أدىل ممثلو منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية وآخـرون           / كانون األول  ١٢كيوتو، املعقودتني يف    

  . ولالطالع على قائمة هذه املنظمات، انظر املرفق الثالث. ببيانات

   مسائل أخرى- عاشراً 
 ) األعمال من جدول١٠البند (

ديسمرب، أدىل عدد من األطراف ببيانات بشأن ورقـة غرفـة           / كانون األول  ١٢يف اجللسة السابعة املعقودة يف        -٧٧
االجتماعات املتعلقة باجتماع املائدة املستديرة الوزاري غري الرمسي الذي ُعقد بشأن الرؤية املشتركة خبـصوص العمـل                 

أنه بينما تسلِّم حبق الرئيس يف صياغة موجزة للمداوالت، فإهنا ال ميكنـها أن              وذكرت اهلند   . )٣٩(التعاوين الطويل األجل  
تقبل بعض االستنتاجات الواردة يف الورقة بالنظر إىل عدة أسباب من بينها أن الـنص ال يـشمل إشـارة حمـددة إىل                       

الورقة تـوحي بالنتيجـة     املسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة وقدرات كل طرف أو إىل مبدأ اإلنصاف، كما أن صيغة               
وأعربت الـصني ومجهوريـة فرتويـال    . املنتظرة وذلك يف شكل صك ملزم قانوناً، وهو أمر ال يتفق مع خطة عمل بايل           

البوليفارية واململكة العربية السعودية وكولومبيا وبوليفيا والفلبني وغابون عن تأييدها للموقف اهلندي وأعربت مجيعاً عن               
كرت باكستان والصني واململكة العربية السعودية والفلبني أيضاً أن الوثيقة ال تعـرب عـن توافـق يف اآلراء    وذ. أوجه قلق مماثلة 

  .وأكدت أهنا تفهم أن طابع هذه الوثيقة، مبا يف ذلك أي تنقيح هلا، يظل هو طابع املوجز الذي يعده الرئيس على مسؤوليته متاماً

   اختتام الدورة- حادي عشر 
  )دول األعمال من ج١١البند (

   اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة عشرة- ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١١البند (

ديسمرب، بالنظر يف مشروع التقرير     / كانون األول  ١٢قام مؤمتر األطراف، يف اجللسة السابعة املعقودة يف           - ٧٨
ُيكمل وضع التقرير حتت إشراف رئيس املـؤمتر         واعتمد نصه وأذن للمقرر بأن       )٤٠(املتعلق بدورته الرابعة عشرة   

  .ومبساعدة من األمانة

                                                      

 .FCCC/CP/2008/CRP.1/Rev.1الوثيقة  )٣٩(

 .FCCC/CP/2008/L.1الوثيقة  )٤٠(
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   اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف- باء 
ديسمرب، عرض ممثال الدامنرك والربازيل مشروع قـرار        / كانون األول  ١٢يف اجللسة السابعة املعقودة يف        - ٧٩

ويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر . )٤١("ينة بوزناناإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا وسكان مد"بعنوان 
  .(FCCC/CP/2008/7/Add.1) ١٤- م أ/١األطراف القرار 

   اختتام الدورة- جيم 
 )من جدول األعمال) ب(١١البند (

 أن املؤمتر قد حقق نتائج ناجحة بعد أسبوعني من العمـل            )٤٢(ذكر رئيس مؤمتر األطراف يف مالحظاته اخلتامية        -٨٠
 استجابت احلكومات لألزمة املالية الراهنة واهلبوط االقتصادي بتقدمي إشارة واضحة إىل أن هذه األحـداث                وقد. الشاق

وأشار إىل أن   . ينبغي أال تكون مربراً للتقاعس بشأن أزمة املناخ وهي أزمة أكرب حىت من األزمة املالية واهلبوط االقتصادي                
 وهي إرشادات موجهة إىل الفريق العامل املخصص املعـين  ٢٠٠٩عام املؤمتر قدم إرشادات واضحة بشأن املفاوضات يف        

بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل املخصص املعين بالعمل               
 وسـلَّط رئـيس مـؤمتر       .التعاوين الطويل األجل، كما جنح املؤمتر يف االنتقال باملفاوضات إىل مرحلة ذات وترية أسرع             

األطراف الضوء على اخلطوات اهلامة اليت اُتخذت بغية مساعدة البلدان النامية، وخباصة باعتماد القرار املتعلـق باألهليـة                  
. القانونية لصندوق التكيف، الذي سيكون مبقدوره اآلن تلقي مشاريع للمساعدة على محاية أشد البلدان تأثراً بتغري املناخ                

س علماً أيضاً باملقرر القاضي باعتماد برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا، الذي سريفع من               وأحاط الرئي 
وذكر أن املؤمتر يشكل منطلقاً هاماً حنـو        . مستوى االستثمار يف نقل تكنولوجيات التخفيف والتكيف إىل البلدان النامية         

عرب عن تقديره للجهود املبذولة ولروح التعاون فيما بني األطـراف يف            التوصل إىل نتيجة متفق عليها يف كوبنهاغن، وأ       
املؤمتر، وأشار إىل أن الطريق إىل األمام فيما يتعلق بالتصدي لألزمة املناخية يف العام القادم ينبغي أن يكون هـو طريـق                      

  . التضامن املناخي الدويل
  .ألطرافمث أعلن الرئيس اختتام الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر ا  - ٨١

  

                                                      

 .FCCC/CP/2008/L.3-FCCC/KP/CMP/2008/L.3الوثيقة  )٤١(

لدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         أدىل الرئيس مبالحظاته اخلتامية عند اختتام ا       )٤٢(
وبالنظر إىل أن هذه املالحظات تتصل بكل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه               . األطراف يف بروتوكول كيوتو   

 .ماع األطرافاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو فإهنا ترد يف تقرير كل من مؤمتر األطراف واملؤمتر العامل بوصفه اجت
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  األولاملرفق 

  أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة 
   عشرة ملؤمتر األطرافالرابعةاليت حضرت الدورة 

 أطراف االتفاقية- ألف 

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
  أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيا

 إسرائيــل
 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا

 أملانيــا
 اإلمارات العربية املتحدة

 أنتيغوا وبربودا
 ندونيسياإ

 أنغوال
 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 ) اإلسالمية- مجهورية (إيران 
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال

 مبروين دار السال
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 البوسنة واهلرسك

 بولندا
 بوليفيا
 بريو

 بيالروس
 تايلنـد

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 توفالو
 تونس
 تونغا

  ليشيت- تيمور 
 جامايكا

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر
  نجزر سليما
 جزر كوك

 جزر مارشال
 اجلماعة األوروبية

 اجلماهريية العربية الليبية
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية ترتانيا املتحدة
 مجهورية كوريا

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  هورية مقدونيا اليوغوسـالفية    مج
  السابقة  

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 رواندا
 رومانيا
 زمبابوي

 مبيااز
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 ساموا
 سان تومي وبرنسييب

 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 سانت كيتس ونيفس

 سانت لوسيا
  سان مارينو
 سري النكا
 السلفادور
 اسلوفاكي
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصني

 طاجيكستان
 عمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

  بيساو- غينيا 
  غينيا االستوائية

 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني
 ) البوليفارية- مجهورية (فرتويال 
 فنلندا

 جيفي
 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييباس

 كينيا 
 التفيـا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبرييا
 ليتوانيا

 ليختنشتاين
 ليسوتو
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك

 مالوي
 ملديف

 لكة العربية السعوديةاملم
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    

 الشمالية وآيرلندا
 منغوليا

 موريتانيا
 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار

 ) املوحدة- واليات (ميكرونيزيا 
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 نيوي
 يارينيج
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
  اليونان
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  الدول املراِقبة-باء 

  الكرسي الرسويل
  العراق

  لصومالا
 يئات األمم املتحدة وبراجمها ه- جيم

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
 دةاألمم املتح

  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
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب
  املتحدة للبيئةبرنامج األمم 

  لغابات املعين با األمم املتحدةمنتدى
  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
  للحد من الكوارث ألمم املتحدةولية لاالستراتيجية الد

  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  صندوق األمم املتحدة للسكان

  جامعة األمم املتحدة
  برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية



FCCC/CP/2008/7 
Page 27 

 

  أمانات االتفاقيات- دال
  اتفاقية التنوع البيولوجي

  ية األمم املتحدة ملكافحة التصحراتفاق
   هباامللحقاتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال 

  اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود وبالتخلص منها
  الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

 ومة األمم املتحدة الوكاالت املتخصصة ومؤسسات منظ– هاء

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  الدوليةالطريان املدين املنظمة 
  املنظمة البحرية الدولية
  منظمة الصحة العاملية

  مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدويل
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

   للتنمية الزراعيةالصندوق الدويل
  منظمة العمل الدولية

  االحتاد الدويل لالتصاالت
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
  مرفق البيئة العاملية

  منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
  املنظمة العاملية للسياحة

 منظومة األمم املتحدةنظمات الداخلة يف من امل منظمات ذات صلة – واو

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  العامليةمنظمة التجارة 
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  الثايناملرفق 

  ٨يف إطار البند  قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى
  ر األطرافـ من جدول أعمال مؤمت١٩من جدول أعمال مؤمتر األطراف والبند 

  العامل بوصفه 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 
 
Cameroon 
S.E. M. Pierre Hele 
Ministre de l’Environnement et de la Protection 
de la Nature 
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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 
 

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

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  
 

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 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 



FCCC/CP/2008/7 
Page 34 

 

 
Zimbabwe 
Ms. Margaret Sangarwe 
Permanent Secretary 
Ministry of Environment and Tourism 
 
 

  الدول املراِقبة–باء 
 
Holy See 
Reverend Ionut Paul Strejac  
Secretary of the Apostolic Nunciatura in Poland 
of the Holy See 
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  املرفق الثالث
  قائمة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت أدلت

   من جدول أعمال٨ر البند ببيانـات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطا
   من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل١٩د ـراف والبنـمؤمتر األط

 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   املنظمات احلكومية الدولية- ألف
  للتربيد الدويل املعهد

 الطبيعية واملوارد الطبيعة لصون الدويل الحتادا
  املنظمة الدولية للفرانكفونية

 للنفط املصدرة العربية الدول ةمنظم
  اهلادئ اللجنة الدائمة جلنوب احمليط

   املنظمات غري احلكومية-باء
  )متحدثاً باسم اجمللس العاملي للكنائس(رئيس أساقفة السويد 

  باسـم ) (ائي للتقنيـات اإليكولوجيـة   التطـوير النـس  -احلياة  ( .Life e.Vنادي البحر األسود النسائي، مع منظمة 
  )د النسائياالحتا

  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(مديرية تنمية الطاقة الكهربائية املستدامة لفرنسا 
  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 احلكومات احمللية من أجلمنظمة 

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

  )متكلمة باسم ائتالف القادة املناخيني للواليات واملناطق(وزارة التنمية املستدامة والبيئة واملترتهات بكويبك 
  )متكلمة باسم املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة(أوكسفام 

  )متكلمة باسم منظمات البحوث واملنظمات املستقلة(ولندية، بوزنان، بولندا أكادميية العلوم الب
  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: ٢٠٠٩ الفترة الدوراتية الثانية يف عام  •

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

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

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

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

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

  ديسمرب/ كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦: 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

   عشرةالرابعةالوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته 

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

FCCC/CP/2008/1/Add.1      مذكرة من األمينة التنفيذية   . يلي وشروحه جدول األعمال املؤقت التكم .
جدول األعمال املؤقت التكميلي ومعلومات إضافية عن اجلزء        . إضافة

  الرفيع املستوى

FCCC/CP/2008/2/Rev.1          مقدمـة  منقحة  مذكرة   .تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف
  من األمانة

FCCC/CP/2008/3    نظمات املقدمة لطلب احلصول على صفة مراقـب       امل: قبول املراقبني .
  مذكرة من األمانة

FCCC/CP/2008/4–

FCCC/KP/CMP/2008/8 

 تقرير املكتب .التقرير املتعلق بوثائق التفويض  

FCCC/CP/2008/5     موّجهة من كازاخستان    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣رسالة مؤرخة 
 املتحدة اإلطارية بشأن تغـري      إىل األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم     

املناخ، فيما يتعلق باملعلومات عـن االلتزامـات الكميـة الطوعيـة          
  ٢٠١٢- ٢٠٠٨لكازاخستان يف الفترة 

FCCC/CP/2008/6  Informal ministerial round table on a shared vision for long-term 

cooperative action. Note by the President-designate 

FCCC/CP/2008/INF.1  

(Parts 1 and 2) 

 List of participants 

FCCC/CP/2008/Misc.1 

(Parts 1 and 2) 

 Provisional list of participants 

FCCC/CP/2008/L.1  مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة عشرة 

FCCC/CP/2008/L.2        ـ ستان يف الفتـرة    معلومات عن االلتزامات الكمية الطوعية لكازاخ
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. ٢٠١٢- ٢٠٠٨

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

FCCC/CP/2008/L.4  مقترح من الرئيس. املضي قدماً خبطة عمل بايل 
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FCCC/CP/2008/L.5  من الرئيس مقدممقترح .إرشادات إضافية إىل مرفق البيئة العاملية   

FCCC/CP/2008/L.6  مقترح مقدم من الرئيس. مواعيد وأماكن انعقاد الدورات القادمة  

FCCC/CP/2008/CRP.1/Rev.1  Report on the informal ministerial round table on a shared vision 

for long-term cooperative action. Revised summary by the chair 

FCCC/SBSTA/2008/6           تقرير اهليئـة الفرعيـة للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال
 ١٣ إىل   ٤دورهتا الثامنة والعشرين، املعقودة يف بون، يف الفترة مـن           

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران

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

FCCC/SBSTA/2008/L.13/Rev.1              برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. والتكيف معه

FCCC/SBSTA/2008/L.14           وجيـة  مشروع تقرير اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنول
  عن دورهتا التاسعة والعشرين

FCCC/SBSTA/2008/L.19/Add.1  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. مسائل أخرى  

FCCC/SBI/2008/8           ،تقرير اهليئـة الفرعيـة للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤املعقودة يف بون، يف الفترة من 

FCCC/SBI/2008/8/Add. 1           ،تقرير اهليئـة الفرعيـة للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين
. ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٣ إىل   ٤املعقودة يف بون، يف الفترة من       

مشروعا مقررين ُمحاالن إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف       . إضافة
  .االعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتمادمه

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

FCCC/SBI/2008/L.15  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا التاسعة والعشرين  

FCCC/SBI/2008/L.17/Add.1/Rev.1     مـن  مقتـرح    مشروع اسـتنتاجات  . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية 
  إضافة. الرئيس
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FCCC/SBI/2008/L.25  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. بناء القدرات مبوجب االتفاقية 

FCCC/SBI/2008/L.28 

Add.1و 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تطوير التكنولوجيات ونقلها 

FCCC/SBI/2008/L.29  ن الرئيسمشروع استنتاجات مقترح م. اآللية املالية لالتفاقية  

FCCC/AWGLCA/2008/3       التعاوين الطويـل األجـل      عملتقرير الفريق العامل املخصص املعين بال 
مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته األوىل املعقودة يف بانكوك يف الفترة           

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٣١من 

FCCC/AWGLCA/2008/6        دورة األوىل للفريق العامل املخصص     موجز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل ال
املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية فيما يتعلـق بوضـع          

 من خطـة عمـل      ٧برنامج العمل املمتد سنتني واملطلوب مبوجب الفقرة        
  كرة مقدمة من الرئيسمذ. بـايل

FCCC/AWGLCA/2008/8    عاوين الطويـل األجـل      الت عملالفريق العامل املخصص املعين بال    تقرير
يف بون، يف الفترة من  املعقودة الثانيةمبوجب االتفاقية عن أعمال دورته 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢

FCCC/AWGLCA/2008/11             موجز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل الدورة الثانية للفريق العامل املخصص
كرة مقدمة مـن    مذ. يةاملعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاق      

  الرئيس

FCCC/AWGLCA/2008/12 

Corr.1و 

 التعاوين الطويـل األجـل      عملالفريق العامل املخصص املعين بال    تقرير   
يف أكرا، يف الفترة من  املعقودة الثالثةمبوجب االتفاقية عن أعمال دورته 

  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ إىل ٢١

FCCC/AWGLCA/2008/13     ِب عنها خالل الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص        موجز لآلراء اليت أُعر
 كرة أعدها الرئيسمذ. املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

FCCC/AWGLCA/2008/14  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/AWGLCA/2008/L.10   استنتاجات مقترح من الرئيسمشروع . ٢٠٠٩برنامج العمل لعام  

FCCC/AWGLCA/2008/L.11     عن التقدم احملـرز     عشرة الرابعة دورته   يفمؤمتر األطراف   مقدم إىل   تقرير  .
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 -  -  -  -  -  


