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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول              
 إىل  ٧اغن يف الفترة مـن      كيوتو عن دورته اخلامسة املعقودة يف كوبنه      

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩

  اجلزء األول    
   املداوالت 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ٢-١  ................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٥  ١٧-٣  ..............................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٥  ٤-٣  .........................................اعتماد جدول األعمال  - ألف     
  ٨  ٦-٥  .....................انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب  -  باء     
  ٨  ١١-٧  ........تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  - جيم     
  ١٠  ١٤-١٢  .......................املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  - دال     
  ١٠  ١٦-١٥  .......................................................احلضور  - هاء     
  ١٠  ١٧  ........................................................الوثائق  - واو     

 مـن   ٣البنـد   ( قريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما      ت  - ثالثاً  
  ١١  ٢٣-١٨  .......................................................)جدول األعمال

  ١١  ٢٠-١٨  ..................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف     
  ١١  ٢٣-٢١  .........................................تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء     
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ين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة      تقرير الفريق العامل املخصص املع      - رابعاً  
  ١٢  ٣٣-٢٤  .....) من جدول األعمال٤البند ( يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  .النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  - خامساً  
  ١٤  ٣٧-٣٤  ...........................................) جدول األعمالن م٥البند (     

  ١٥  ٤٥-٣٨  ............) من جدول األعمال٦البند ( تعلقة بآلية التنمية النظيفةاملسائل امل  - سادساً  
  ١٦  ٥٣-٤٦  ..............) من جدول األعمال٧البند (  املشتركبالتنفيذاملسائل املتعلقة   - سابعاً  
  ١٨  ٦٠-٥٤  ..........................) من جدول األعمال٨البند ( االمتثالتقرير جلنة   - ثامناً  
  ٢٠  ٧٠-٦١  ..............................)ل من جدول األعما٩البند ( التكيفصندوق   - تاسعاً  

  ٢٠  ٦٨-٦١  .......................................تقرير جملس صندوق التكيف  - ألف     
  ٢٣  ٧٠-٦٩  ........................................استعراض صندوق التكيف  -  باء     

 باالمتثـال  تعديل بروتوكول كيوتو فيما خيص اإلجراءات واآلليات املتعلقة         - عاشراً  
  ٢٣  ٧١  ............................................) من جدول األعمال١٠البند (

 من  ١١البند  (خرى يف بروتوكول كيوتو     استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األ      - حادي عشر  
  ٢٣  ٨٣-٧٢  ...........................................................)جدول األعمال

  ٢٣  ٧٣-٧٢  ..........تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  - ألف     
  : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           -  باء     
  ٢٤  ٧٥-٧٤  ...............................................اإلبالغ واالستعراض         
  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء             - جيم     
  ٢٤  ٧٧-٧٦  ..........................................مبوجب بروتوكول كيوتو         
  ٢٤  ٧٩-٧٨  ..............................بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - دال     
  ٢٤  ٨١-٨٠  .......... من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   -  هاء     
  ٢٥  ٨٣-٨٢  ............ من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ بالفقرة املسائل املتصلة  -  واو     

   مـن   ١٢البند  (اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو            - ثاين عشر  
  ٢٥  ٩٤-٨٤  ............................................................ جدول األعمال     

  ٢٧  ٩٨-٩٥  ...............) من جدول األعمال١٣البند (املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   - ثالث عشر  
  ٢٧  ٩٦-٩٥  .........................٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية يف فترة السنتني   - ألف     
  ٢٧  ٩٨-٩٧  .......................٢٠١١-٢٠١٠امليزانية املقترحة لفترة السنتني   -  باء     
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  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             - رابع عشر  
  ٢٨  ٩٩  ..................)ال من جدول األعم١٤البند (األطراف يف بروتوكول كيوتو      

  ٢٨  ١٠٦-١٠٠  ...........................) من جدول األعمال١٥البند (اجلزء الرفيع املستوى   - خامس عشر  
  ٢٨  ١٠١-١٠٠  ...........................حفل ترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  - ألف     
  ٢٩  ١٠٢  ...................................................بيانات األطراف  -  باء     
  ٢٩  ١٠٣  ...........................بيانات أدىل هبا مسؤولون يف األمم املتحدة  - جيم     
  ٣٠  ١٠٤  .ع املستوى غري الرمسي الذي عقدته حكومة البلد املضيفاالجتماع الرفي  - دال     
  ٣٠  ١٠٦-١٠٥  ................................املداوالت خالل اجلزء الرفيع املستوى  -  هاء     

  ٣١  ١٠٧  .........) من جدول األعمال١٦البند (بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب   - سادس عشر  
  ٣١  ١٠٨  .................................) من جدول األعمال١٧البند (مسائل أخرى   - سابع عشر  
  ٣١  ١١١-١٠٩  .................................) من جدول األعمال١٨البند (اختتام الدورة   - ثامن عشر  

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف              - ألف     
  ٣١  ١٠٩  ................................بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامسة         
  ٣٢  ١١١-١١٠  ......................................................انتهاء الدورة  -  باء     

  املرفقات
  لدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت حضرت الدورة اخلامـسة          أطراف بروتوكول كيوتو، وا     - األول  

  ٣٣  ............................ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     
   من جدول أعمال ١٥قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند   - الثاين  

  ٣٧  ............................العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتومؤمتر األطراف      
  قائمة بأمساء املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت أدلت ببيانات يف اجلزء الرفيع                - الثالث  

   من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف            ١٥املستوى يف إطار البند          
  ٤٤  .......................................................................... كيوتوبروتوكول     

  ٤٦  ....................................٢٠١٣-٢٠١٠اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية،   - الرابع  
  الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              - اخلامس  

  ٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف دورته اخلامسة     
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  اجلزء الثاين
جتماع األطراف يف اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه ا

  بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف                
  بروتوكول كيوتو

    FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1  
      املقرر
نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات            ٥-م أإ/١

ة يف املرفـق األول مبوجـب       اإلضافية لألطراف املدرج  
  بروتوكول كيوتو 

  مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة    ٥-م أإ/٢
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة     ٥-م أإ/٣
  تقرير جملس صندوق التكيف     ٥-م أإ/٤
  استعراض صندوق التكيف    ٥-م أإ/٥
  جلنة االمتثال     ٥-م أإ/٦
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو    ٥-إم أ/٧
برنامج التدريب املُحدَّث خلـرباء أفرقـة االسـتعراض             ٥-م أإ/٨

 من  ٨املشاركني يف االستعراضات السنوية مبوجب املادة       
  بروتوكول كيوتو

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية    ٥-م أإ/٩
  ٢٠١١-٢٠١٠ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني    ٥-م أإ/١٠

      القرار
اإلعراب عن االمتنان حلكومة مملكة الدامنرك ولـسكان            ٥-م أإ/١

  مدينة كوبنهاغن
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  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

افُتتحت الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               -١
 مـن   ١٣ من املادة    ٦مبوجب الفقرة   ) األطرافاجتماع  /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   

. ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٧بروتوكول كيوتو يف مركز بيال بكوبنهاغن، الدامنرك، يف         
وافتتحت الدورة السيدة كوين هيديغارد، الوزيرة املكلفة بشؤون مؤمتر األمم املتحدة املعـين             

 الدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر         ورئيسة ٢٠٠٩بتغري املناخ املعقود يف كوبنهاغن يف عام        
  .)١(اجتماع األطراف/األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

، وأسـتراليا   ) والـصني  ٧٧ل باسم جمموعة ا  (وأدىل ببيانات كل من ممثل السودان         -٢
باسـم  (، وليسوتو   )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (، وغرينادا   )باسم اجملموعة اجلامعة  (

باسم االحتاد األورويب   (، والسويد   )باسم جمموعة السالمة البيئية   (، وسويسرا   )منواًأقل البلدان   
  ). والدول األعضاء فيه

  )٢(املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

غراض النظر يف هذا البند الفرعي      اجتماع األطراف أل  / على مؤمتر األطراف   تُعرض  -٣
ديسمرب، مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي      / كانون األول  ٧، املعقودة يف    )٣(يف جلسته األوىل  

  مؤقـت  تكميلـي أعمـال   تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه، إىل جانب جـدول          
)FCCC/KP/CMP/2009/1 و Add.1 .(      ـ ع وكان جدول األعمال املؤقت قد أُِعد باالتفـاق م

__________ 

اجتماع األطراف باالقتران مع الدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر           /ُعقدت الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف     )١(
وترد يف تقرير مؤمتر األطـراف اإلشـارات        . وترد مداوالت مؤمتر األطراف يف تقرير منفصل      . األطراف

وترد يف كال   . هبا يف افتتاح مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ        املتعلقة بالبيانات وكلمة الترحيب املُدىل      
اجتمـاع األطـراف    /التقريرين مداوالت اجللسات املشتركة اليت عقدها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف         

 .خالل اجلزء الرفيع املستوى من الدورتني

اجتماع األطراف وفقاً /ات ملؤمتر األطراف عيَّنت الرئيسة نائباً للرئيس ليتوىل مهام الرئيس خالل عدة جلس          )٢(
إال أنـه   . FCCC/CP/1996/2 من مشروع النظام الداخلي املطبَّق على النحو الوارد يف الوثيقة            ٢٤للمادة  

 .توخياً للتبسيط، اسُتخدمت كلمة الرئيسة يف مجيع أجزاء هذا التقرير

 .تقرير هي جلسات عامةاجتماع األطراف املشار إليها يف هذا ال/جلسات مؤمتر األطراف )٣(
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اجتماع األطراف يف دورتـه     /مؤمتر األطراف مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة و      رئيس  
الرابعة، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل الدورة الثالثني للهيئـة الفرعيـة               

اجتماع /للتنفيذ وآراء أعضاء مكتب مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة ومؤمتر األطراف           
استجابة لطلـب مـن     املؤقت  وصدر جدول األعمال التكميلي     . اف يف دورته الرابعة   األطر

اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل     "بعنوان  كازاخستان لتضمني جدول أعمال الدورة بنداً       
 الذي طُلب إدراجه بعد صدور جـدول        - وأُدرج هذا البند  ". املرفق باء لربوتوكول كيوتو   

 من مشروع النظام الداخلي املطبَّق وبعد موافقة رئـيس          ١٢مادة   وفقاً لل  -األعمال املؤقت   
  .اجتماع األطراف يف دورته الرابعة/مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة ومؤمتر األطراف

وفقـاً   بصيغته التاليـة،     اجتماع األطراف جدول األعمال   /واعتمد مؤمتر األطراف    -٤
اجتماع األطـراف   /عشرة ومؤمتر األطراف  امسة  اخلالقتراح رئيسة مؤمتر األطراف يف دورته       

  :يف دورته اخلامسة
  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  انتخاب األعضاء الذين سيحلون حمل أعضاء املكتب؛  )ب(    
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )ج(    
  . على التقرير املتعلق بوثائق التفويضاملوافقة  )د(    
  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  -٣  
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(    
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(    
لألطراف املدرجة  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية          -٤

  .يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
النظر يف املقترحات املقدمة من األطـراف إلدخـال تعـديالت علـى               -٥  

  .كيوتو بروتوكول
  .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٦  
  .املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٧  
  .تقرير جلنة االمتثال  -٨  



FCCC/KP/CMP/2009/21 

7 GE.10-60584 

  :صندوق التكيف  -٩  
  تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(    
  .استعراض صندوق التكيف  )ب(    
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما خيص اإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  -١٠  
  :استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى يف بروتوكول كيوتو  -١١  
  تو؛تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيو  )أ(    
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول            )ب(    

  اإلبالغ واالستعراض؛: لالتفاقية
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق           )ج(    

  باء مبوجب بروتوكول كيوتو؛
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )د(    
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤ة بالفقرة املسائل املتصل  )ه(    
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة   )و(    
  .من كازاخستان لتعديل املرفق باء من بروتوكول كيوتومقدم مقترح   -١٢  
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٣  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(    
  .٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(    
تان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه   مسائل أخرى أحالتها اهليئ     -١٤  

  .األطراف يف بروتوكول كيوتواجتماع 
  .اجلزء الرفيع املستوى  -١٥  
  .بيانات املنظمات املشارِكة بصفة مراقب  -١٦  
  .مسائل أخرى  -١٧  
  :اختتام الدورة  -١٨  

األطـراف يف    العامل بوصفه اجتماع     اعتماد تقرير مؤمتر األطراف     )أ(  
  بروتوكول كيوتو عن دورته اخلامسة؛

  .الدورةانتهاء   )ب(    
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  انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

ديسمرب، أشارت الرئيـسة إىل أنـه       / كانون األول  ٧يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٥
ُيستعاض، مبوجب بروتوكول كيوتو، عن أي عضو من أعضاء املكتب ميثل طرفاً يف االتفاقية              
لكنه ال يكون يف ذلك الوقت طرفاً يف بروتوكول كيوتو، بعضو إضايف تنتخبه األطـراف يف    

 دورتـه اخلامـسة     كتمل بعد انتخابات مكتب مؤمتر األطراف يف      تومل  . الربتوكول من بينها  
وبالتايل سيتم تناول هذا البنـد    . اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة    /عشرة ومؤمتر األطراف  
  .الفرعي يف جلسة الحقة

 كـانون   ١٩-١٨انتخب مؤمتر األطراف يف جلسته التاسـعة املعقـودة يف           وقد    -٦
عـضاء يف  ومل يتطلب األمر انتخاب أعضاء ليحلـوا حمـل أ        . ديسمرب أعضاء املكتب  /األول

غـري أن  . اجتماع األطراف هذا البند الفرعي مرة أخرى /املكتب، ومل يتناول مؤمتر األطراف    
فيهـا  ديسمرب رسالة من الرئيسة ُتعلـن       / كانون األول  ١٥األمني التنفيذي كان قد تلقى يف       

استقالتها اعتباراً من بداية انعقـاد اجللـسة األوىل املـشتركة ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر            
 كانون  ١٦اجتماع األطراف اليت ُعقدت أثناء اجلزء الرفيع املستوى من الدورة يف            /افاألطر
، عيَّنـت حكومـة     )٤( من مشروع النظام الداخلي املطبَّق     ٢٥ووفقاً للمادة   . ديسمرب/األول

الدامنرك السيد الرس لوك رامسوسن، رئيس وزراء الدامنرك، حمل السيدة هيديغارد كـرئيس             
. اجتماع األطـراف  /رة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف      للدورة اخلامسة عش  

  .)٥(وقد أُحيلت هذه املعلومات الحقاً إىل املكتب وإىل األطراف

  اهليئتني الفرعيتنيأعمال دوريت تنظيم األعمال، مبا يف ذلك   -جيم   
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

كـانون   ٧لـسة األوىل املعقـودة يف       الرئيسة هذا البند الفرعـي يف اجل      عرضت    -٧
اجتماع األطراف إىل شروح جدول األعمـال       /فوجهت نظر مؤمتر األطراف   ديسمرب  /األول

والحظـت أن اهليئـتني     . FCCC/KP/CMP/2009/1/Add1الوارد يف الوثيقة    املؤقت  التكميلي  
ـ   ،ديسمرب/كانون األول  ١٢الفرعيتني ستجتمعان، قبل اختتام دورتيهما يف        شاريع لوضع م

  .اجتماع األطراف/مقررات واستنتاجات لعرضها على مؤمتر األطراف

__________ 

يقوم الطرف  ... إذا استقال أحد أعضاء املكتب      " من مشروع النظام الداخلي املطبَّق على أنه         ٢٥تنص املادة    ) ٤(
 ".املعين بتسمية ممثل لنفس الطرف ليحل حمل عضو املكتب املستقيل خالل الفترة املتبقية من واليته

، على  ٢٠١٠فرباير  / شباط ١ة وجهها إىل األمانة مؤرخة      قدم السيد رامسوسن استقالته رمسياً مبوجب رسال       )٥(
 من مشروع النظام الداخلي املطبَّق، حلت حمله السيدة ليك فريز،           ٢٥ووفقاً للمادة   . أن يبدأ سرياهنا فوراً   

 .وزيرة املناخ والطاقة يف الدامنرك
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اجتماع األطراف إحالة بنود إىل     /وبناء على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف         -٨
اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي مشاريع املقـررات أو االسـتنتاجات املناسـبة، علـى               

  :التايل النحو

  ة للتنفيذ اهليئة الفرعي    
  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو     )أ(١١البند 
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول              )ب(١١البند 

  اإلبالغ واالستعراض: لالتفاقية
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق             )ج(١١البند 

  باء مبوجب بروتوكول كيوتو
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو     )د(١١البند 
   من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة     )ه(١١البند 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية يف فترة السنتني     )أ(١٣البند 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة     )و(١١البند 
 الفريق العامـل املخـصص   تقرير " املعنون من جدول األعمال ٤وفيما يتعلق بالبند      -٩

، "املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو           
، سيقدم إىل )أنتيغوا وبربودا(ريق، السيد جون آش    بأن رئيس هذا الف   املندوبني  أبلغت الرئيسة   
  .ديسمرب/كانون األول ١٦اجتماع األطراف تقريراً عن أعمال الفريق يف /مؤمتر األطراف

اجتماع األطراف على املضي قـدماً يف عملـه اسـتناداً إىل           /واتفق مؤمتر األطراف    -١٠
  .االقتراحني املقدَّمني من الرئيسة

، دعت الرئيسة رئـيس     ديسمرب/كانون األول  ١٢سة، املعقودة يف    ويف اجللسة اخلام    -١١
اجتماع األطراف عمـا اسـتجد مـن        /إىل إطالع مؤمتر األطراف   العامل املخصص   فريق  ال

 طرفاً، حتدث أحـدهم باسـم   ٣٣وأدىل ببيانات ممثلون عن   . أعمال الفريق معلومات بشأن   
ول اجلزرية الصغرية، وآخر باسم      والصني، وحتدث ممثل آخر باسم حتالف الد       ٧٧ل جمموعة ا 

  .اجملموعة األفريقية، وآخر باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه
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  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -دال   
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

، ذكَّـرت   ديـسمرب /كانون األول  ١٩ - ١٨يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف         -١٢
املقـرر  يف دورتـه األوىل  اجتماع األطراف كان قـد اعتمـد   /سة بأن مؤمتر األطراف   الرئي
 الذي ينص على أن تقدمي وثائق التفويض من جانب األطراف يف بروتوكـول              ١-أإ م/٣٦

كيوتو سينطبق على مشاركة ممثلي هذه األطـراف يف دورات مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر            
حداً عن وثائق التفويض سُيقدم لكي ُيواِفق عليه،        اجتماع األطراف، وأن تقريراً وا    /األطراف

  .اجتماع األطراف/وفقاً لإلجراءات املعمول هبا، مكتبا مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف
الذي أشـار إىل أن      ،)٦(الرئيسة االنتباه إىل التقرير املتعلق بوثائق التفويض      وجهت  و  -١٣

وثائق تفـويض   فحص  داخلي املطبَّق، ب   من مشروع النظام ال    ٢٠املكتب قام، مبوجب املادة     
  . ممثلي األطراف ووافق عليها

اجتماع األطـراف، اسـتناداً إىل تقريـر    /ويف اجللسة نفسها، وافق مؤمتر األطراف     -١٤
  .املكتب، على وثائق التفويض املقدمة من األطراف املشاركة يف الدورة

  احلضور  -هاء   
تماع األطراف، ودوريت اهليئتني الفرعيتني     اج/حضر الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف      -١٥

 طرفاً يف بروتوكول كيوتو، فضالً عن الدول اليت هلا صفة           ١٩٠اللتني تزامنتا معه ممثلون عن      
املراقب، وممثلون عن هيئات وبرامج األمم املتحدة، وأمانـات االتفاقيـات، والوكـاالت             

لالطالع على  و. مة األمم املتحدة  واملؤسسات املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التابعة ملنظو      
  .املرفق األولالقائمة الكاملة، انظر 

، فإن مقرر مؤمتر األطراف املتعلق باعتماد املنظمات اليت         ١-م أإ /٣٦ووفقاً للمقرر     -١٦
ولالطالع على قائمة   . اجتماع األطراف /هلا صفة املراقب سيطبق أيضاً على مؤمتر األطراف       

  ).٣ و٢اجلزءان ( FCCC/CP/2009/INF.1اقب، انظر الوثيقة املنظمات اليت هلا صفة املر

  الوثائق  -واو   
اجتماع األطـراف   /ترد يف املرفق اخلامس الوثائق اليت ُعرضت على مؤمتر األطراف           -١٧

  .يف دورته اخلامسة

__________ 

)٦( FCCC/CP/2009/10-FCCC/KP/CMP/2009/20. 
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  تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  -ثالثاً   
  )عمال من جدول األ٣البند (

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

اجتماع األطراف تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة        /ُعرض على مؤمتر األطراف     -١٨
 ١٠ إىل   ١والتكنولوجية عن دورهتا الثالثني اليت ُعقدت يف بون، بأملانيـا، يف الفتـرة مـن                

  .)٧(٢٠٠٩يونيه /يرانحز
، عرضت رئيسة ديسمرب/كانون األول ١٩-١٨جللسة الثانية عشرة املعقودة يف  ويف ا   -١٩

 مشروع تقرير   ،)نيوزيلندا(، السيدة هيلني بلوم     اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
ائج املتـصلة مبـؤمتر   تقريراً شفوياً عن النت  قدمت  ، و )٨(هذه اهليئة عن دورهتا احلادية والثالثني     

بـأن اهليئـة   اجتماع األطراف /األطرافوأبلغت الرئيسة مؤمتر    . اجتماع األطراف /األطراف
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد انتخبت، يف دورهتا احلادية والـثالثني، لعـضوية             

ام غيمريي  نائباً للرئيس، والسيد بوروشوت   ) بنغالديش(مكتبها، السيد ميهري كانيت ماجومدر      
  .مقرراً) نيبال(

اجتمـاع  /الرئيسة، أحاط مؤمتر األطراف   اقتراح من   ويف اجللسة نفسها، وبناء على        -٢٠
األطراف علماً هبذه التقارير، وأعرب عن تقديره للسيدة بلوم لتفانيها يف عملـها كرئيـسة               

  . الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةللهيئة

  ة للتنفيذتقرير اهليئة الفرعي  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

اجتماع األطراف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا        /ُعرض على مؤمتر األطراف     -٢١
  .)٩(٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٠ إىل ١الثالثني اليت ُعقدت يف بون، بأملانيا، يف الفترة من 

، عرضـت   ديسمرب/األولكانون   ١٩-١٨ة اليت ُعقدت يف     ويف اجللسة الثانية عشر     -٢٢
عن الفرعية مشروع تقرير اهليئة    ) دونيسياإن(رئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ السيدة ليانا براتاسيدا        

تقريراً شـفوياً عـن النتـائج الـيت تتـصل مبـؤمتر             قدمت   و ،)١٠(دورهتا احلادية والثالثني  
__________ 

)٧( FCCC/SBSTA/2009/3و Add.1. 

)٨( FCCC/SBSTA/2009/L.13. 

)٩( FCCC/SBI/2009/8و Add.1. 

)١٠( FCCC/SBI/2009/L.17. 
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لـثالثني واحلاديـة    وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورتيها ا      . اجتماع األطراف /األطراف
وانتخبت . اجتماع األطراف /مقررات لكي يعتمدها مؤمتر األطراف    والثالثني خبمسة مشاريع    

يف دورهتا احلادية والثالثني، لعضوية مكتبها، السيد صامويل أورتيز باسـوالدو           الفرعية  اهليئة  
  .مقرراً) كوت ديفوار(نائباً للرئيس، والسيد كاديو آهوسان ) األرجنتني(

اجتمـاع  /الرئيسة، أحاط مؤمتر األطراف   اقتراح من   ويف اجللسة نفسها، وبناًء على        -٢٣
األطراف علماً هبذه التقارير، وأعرب عن تقديره للسيدة براتاسيدا ملا قامت به من عمل وما               

  .السنة املاضية كرئيسة للهيئة الفرعية للتنفيذقدمته من توجيه خالل 

ملخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف      الفريق العامل ا  تقرير    -رابعاً   
   املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٤البند (    

مـؤمتر  ، دعت رئيسة    ديسمرب/كانون األول  ١٦يف اجللسة السادسة اليت ُعقدت يف         -٢٤
ىل تقدمي تقرير   السيد جون آش، إ   اجتماع األطراف رئيس الفريق العامل املخصص،       /األطراف

  .اجتماع األطراف عن نتائج أعمال الفريق/إىل مؤمتر األطراف
 أُنـشئ مبوجـب   الفريق العامل املخصص أن هذا الفريق قـد         رئيس  والحظ    - ٢٥

لنظر يف االلتزامات اإلضـافية لألطـراف       عملية ل  من أجل الشروع يف      ١-أإ- م/١  املقرر
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٩لفقرة  وفقاً ل ،  ٢٠١٢عام  فترة ما بعد     ل املدرجة يف املرفق األول   

 مـرة خـالل الـسنوات       ١٤منذ ذلك احلني    العامل املخصص   فريق  الوقد اجتمع   . كيوتو
  . األخرية األربع
أن الفريق قد أحرز تقدماً يف عمله يف إطـار          العامل املخصص   فريق  الوذكر رئيس     -٢٦

ة يف نريويب، كينيا، وأن الفريق نظر، مبوجب برنامج عمله الذي اعُتمد يف دورته الثانية املعقود 
تعديل للمرفق باء من بروتوكول     مبقتضى  برنامج عمله، يف االلتزامات اإلضافية اليت سُتدرج        

العامل املخصص ينظر أيضاً يف     فريق  الكما أشار إىل أن     . كيوتو، باعتبار ذلك مهمته الرئيسية    
خدام األراضي واحلراجـة؛ واالجتـار يف       استخدام األراضي وتغيري است   : مسائل أخرى، منها  

االنبعاثات واآلليات القائمة على املـشاريع؛ والقـضايا املنهجيـة؛ واملعلومـات املتعلقـة              
باالنعكاسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا يف ذلك اآلثار غري املباشرة النامجة            

  .حة لألطراف املدرجة يف املرفق األولعن األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات املتا
إىل إحراز تقدم مهم يف بعض اجملاالت؛ ومـع  العامل املخصص فريق الوأشار رئيس     -٢٧

ذلك كانت هناك جماالت أخرى متثل حتديات ومن مث مل يتمكن الفريق من التوصل إىل اتفاق            
ىل مـؤمتر    إ وقدم رئيس الفريق العامـل املخـصص      . ١-م أإ /١قرر  املمبوجب  بشأن عمله   

ويف هذا التقرير، أوصـى  . اجتماع األطراف التقرير املتعلق بالدورة العاشرة للفريق      /األطراف
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اجتماع األطراف بإيالء اهتمام لكيفية املضي قدماً حنو مزيد من النظر           /الفريق مؤمتر األطراف  
  .يف مشروع النص الوارد يف مرفق التقرير

عن شكره لنائب الرئيس، الـسيد هارالـد         العامل املخصص فريق  الوأعرب رئيس     -٢٨
دوفلند، لدعمه القيِّم، وكذلك جلميع رؤساء الفريق ونواب الرئيس والرؤسـاء املـشاركني             

  .الذين ساندوا أعمال الفريق يف السنوات األربع األخرية
 والـصني،   ٧٧    ل طرفاً، حتدث أحدهم باسم جمموعة ا      ١١وأدىل ببيانات ممثلون عن       -٢٩

  .اسم اجملموعة األفريقية، وآخر باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيهآخر بوحتدث 
ديسمرب، وبناء علـى    / كانون األول  ١٧ويف اجللسة السادسة املستأنفة، املعقودة يف         -٣٠

اجتماع األطراف فريق اتصال ترأسه املمثلة اخلاصة       /من الرئيسة، أنشأ مؤمتر األطراف    اقتراح  
وكُلِّف فريق االتصال باستكمال العمل املتعلـق مبـشروع   . هيدغاردللرئيسة، السيدة كوين   

وأدىل . العامـل املخـصص  لفريق لالنصوص الواردة يف مرفق التقرير املتعلق بالدورة العاشرة    
  . والصني٧٧  لببيان ممثل ألحد األطراف متحدثاً باسم جمموعة ا

على مواصلة العمـل بـشأن       أعاله   ٣٠ووافق فريق االتصال املشار إليه يف الفقرة          -٣١
عمله ومل يقدم   فريق االتصال   ومل خيتتم   . مشروع النصوص عن طريق أفرقة صياغة غري رمسية       

  .اجتماع األطراف/تقريراً عن ذلك إىل جلسة عامة ملؤمتر األطراف
ديسمرب، وبناء علـى    / كانون األول  ١٩-١٨جللسة الثانية عشرة املعقودة يف      ويف ا   -٣٢

 املعنـون   ٥-م أإ /١اجتماع األطراف املقـرر     /اعتمد مؤمتر األطراف   )١١(الرئيسةاقتراح من   
العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق         فريق  النتائج أعمال   "

وأدىل ببيانات ممثلـو    ) FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1(" األول مبوجب بروتوكول كيوتو   
الحتاد األورويب والدول األعضاء فيه وحتدث آخر باسم        تسعة أطراف، حتدث أحدهم باسم ا     

  . والصني٧٧  لجمموعة ا
اجتماع األطـراف بـأن     /األمني التنفيذي مؤمتر األطراف   بلغ  ويف اجللسة نفسها، أ     -٣٣

مل تدرج يف امليزانية وبرنامج العمـل       العامل املخصص   فريق  الاملوارد الالزمة لدعم استمرار     
كر أن األمانة حباجة إىل إجراء حتليل مفصل للموارد املالية املطلوبة           وذ. ٢٠١٠املعتمدين لعام   

 وإىل إدراج املتطلبات اإلضافية يف قائمة األنشطة التكميلية الـيت           هذا العمل، نتيجة الستمرار   
كما أعرب جمدداً عن ثقته يف دعم  .  أن أحاط هبا علماً    اجتماع األطراف /األطرافسبق ملؤمتر   

دمي تربعات يف أقرب وقت ممكن مبا يضمن استمرار هـذا العمـل يف              وكرم األطراف يف تق   
  .الوقت املناسب

__________ 

 . بصيغتها املعدلةFCCC/KP/CMP/2009/L.8اعتمد بوصفه الوثيقة  )١١(



FCCC/KP/CMP/2009/21 

GE.10-60584 14 

طراف إلدخـال تعـديالت علـى       النظر يف املقترحات املقدمة من األ       -خامساً  
  بروتوكول كيوتو

  ) جدول األعمالن م٥البند (

 ١٩-١٨، و ١٢، و ١٠يف اجللسات الرابعة واخلامسة والثانية عـشرة، املعقـودة يف             -٣٤
اجتمـاع األطـراف    /ديسمرب، على التوايل، ُعرضت على مـؤمتر األطـراف        /انون األول ك

 FCCC/KP/CMP/2009/4 وFCCC/KP/CMP/2009/3 وFCCC/KP/CMP/2009/2: التاليـــة الوثـــائق
 FCCC/KP/CMP/2009/8 و FCCC/KP/CMP/2009/7 و FCCC/KP/CMP/2009/6 و FCCC/KP/CMP/2009/5و
 FCCC/KP/CMP/2009/12 و FCCC/KP/CMP/2009/11 و FCCC/KP/CMP/2009/10 و FCCC/KP/CMP/2009/9و
  .FCCC/KP/CMP/2009/13و

ولدى عرض هذا البند يف اجللسة الرابعـة، أشـارت الرئيـسة إىل أن األطـراف                  -٣٥
على النحو الوارد يف الوثـائق املـذكورة يف         (بروتوكول كيوتو   مقترحاً لتعديل    ١٢ قدمت
. اجتمـاع األطـراف   / يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف     هبدف اعتمادها )  أعاله ٣٤الفقرة  

 من بروتوكول كيوتو، أبلغت األمانة األطـراف يف بروتوكـول           ٢١ و ٢٠ووفقاً للمادتني   
التعديالت املقترحة،  تعديل من   كيوتو واألطراف يف االتفاقية والدول املوقعة عليها بنص كل          

لوطنية لتغري املنـاخ وإىل البعثـات       عرب مذكرات شفوية أرسلت إىل حلقات الوصل ا       وذلك  
التعديل املقترح الدائمة لدى األمم املتحدة قبل ستة أشهر من موعد اجللسة اليت ُيقترح اعتماد            

وأبلغت األمانـة أيـضاً األطـراف يف        . الوديعاملقترحات أيضاً إىل    نصوص  وأُرسلت  . فيها
أبلغـت  قد  ها بأن عدة أطراف     بروتوكول كيوتو واألطراف يف االتفاقية والدول املوقعة علي       

  .FCCC/KP/CMP/2009/12املشاركة يف تقدمي املقترح الوارد يف الوثيقة بأهنا تنوي 
 طرفاً، حتدث أحدهم باسم حتالف الـدول اجلزريـة          ٥٨وأدىل ببيانات ممثلون عن       -٣٦

لـدان  باسم أقل البثالث باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، و   حتدث ثاٍن   الصغرية، و 
وأدىل ببيان أيضاً ممثـل عـن      . صفة مراقب أدىل به ممثل دولة مشاركة ب     منواً، إضافة إىل بيان     

  .املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة
بلغـت  ديسمرب، أ / كانون األول  ١٩- ١٨ويف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف         - ٣٧

مكن من حتقيق توافق آراء     اجتماع األطراف بأن األطراف مل تت     /مؤمتر األطراف الرئيسة  
 من مـشروع    ١٦ومن مث، وعمالً باملادة     . هذا البند تناول  بشأن كيفية املضي قدماً يف      

املطبق، سيدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة الـسادسة           الداخلي  النظام  
  .اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف
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  فةاملسائل املتعلقة بآلية التنمية النظي  - سادساً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

 ٩جلسته الثالثة اليت ُعقـدت يف        األطراف يف اجتماع  /مؤمتر األطراف  على   ُعرضت  -٣٨
 اليت تتـضمن التقريـر الـسنوي        FCCC/KP/CMP/2009/16ديسمرب الوثيقة   /كانون األول 

 ويغطـي  .اجتماع األطراف/للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدم إىل مؤمتر األطراف 
 ١٦ إىل   ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٥خالل الفترة من    املضطلع هبا   التقرير األنشطة   
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

عرضها هلذا البند، إىل أن آلية التنمية النظيفة هي آليـة           سياق  وأشارت الرئيسة، يف      -٣٩
اليت هي األول لالتفاقية، املدرجة يف املرفق األطراف يف دعم مسامهة تؤدي دوراً حمورياً فريدة 

 أهنا تسهم   يف بروتوكول كيوتو، يف جهود التخفيف من آثار تغري املناخ، كما          أيضاً أطراف   
. آلليةيف إطار هذه ا   يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة للبلدان النامية اليت تستضيف مشاريع           

 تقرير اجمللس التنفيذي    وأشارت الرئيسة أيضا إىل أن األطراف ستنظر، أثناء هذه الدورة، يف          
   .  لآللية ويف سبل ووسائل تعزيز فعالية اآللية وتوزيع مشاريعها على املستوى اإلقليمي

وبناًء على دعوة من الرئيسة، قدم رئيس اجمللس التنفيذي لآللية، السيد لـيكس دو                -٤٠
ـ              شأن جونغ، عرضا عاما للتقرير السنوي للمجلس الذي اشتمل على عدد من التوصيات ب

وذكر أن اآللية قـد     .  دورته اخلامسة  اجتماع األطراف يف  /مقررات يعتمدها مؤمتر األطراف   
بيد أن ذلك   . املشاريع قد جتاوزت ما كان متوقعا هلا      أعداد  حققت جناحا باهرا نظرا إىل أن       

أدى أيضا إىل بروز حتديات، وال سيما يف جمال التنفيذ يف الوقت املناسب، وقد تفاقمت هذه                
  .ملوظفني الذين خيدمون سوق اآلليةعدم كفاية اديات بسبب التح
ببيانـات، وقـد    طرفاً   ٣٥، أدىل ممثلو     تقريره رئيس اجمللس التنفيذي  تقدمي  وعقب    -٤١

 وآخر باسم االحتـاد األورويب والـدول        حتالف الدول اجلزرية الصغرية   حتدث أحدهم باسم    
 احلكوميـة املعنيـة باألعمـال        ممثـل املنظمـات غـري       ببيان أيـضاً   وأدىل. األعضاء فيه 

  .والصناعة التجارية
األطراف اعتماد مقرر يف إطار هذا      اجتماع  /مؤمتر األطراف وقالت الرئيسة إن على       -٤٢

البند من جدول األعمال يف دورته اخلامسة، لالعتراف بعمل اجمللس التنفيذي وتقدمي املزيـد              
، قـرر هـذا   األطرافاجتماع /األطرافمؤمتر ئيسة بناًء على اقتراح من ر  و. من التوجيهات 

هبذا البند من جدول األعمال يشترك يف رئاسـته الـسيدة           معين  إنشاء فريق اتصال     األخري
  ).اليابان(والسيد كوهنيدو شيمادا ) كوستاريكا(كريستينا فيغريز 

 ينتخب ناألطراف أاجتماع /مؤمتر األطرافكما ذكّرت الرئيسة األطراف بأن على       -٤٣
 من األعضاء واألعضاء املناوبني يف اجمللس التنفيذي آلليـة التنميـة            اً الدورة عدد  خالل هذه 

نائب رئيس مكتب   ،  )مجهورية ترتانيا املتحدة  (وسيواصل السيد إريك موغوروسي     . النظيفة
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إجراء اجتماع األطراف،   /الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف        
قدِّم خطيـاً   األطراف بأن الترشيحات ينبغي أن تُ     وذكّرت الرئيسة   . ذا الصدد يف ه مشاورات  

   . اليت مل تفعل ذلك بعد املعنيةاجلهاتمن قبل 
ديـسمرب، أفـادت    / كانون األول  ١٩-١٨ويف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف         -٤٤

مـؤمتر  ويف اجللـسة نفـسها، اعتمـد        . أعد مشروع مقرر  قد  الرئيسة بأن فريق االتصال     
مزيد " املعنون   ٥-م أإ /٢، املقرر   )١٢(الرئيسةاقتراح من   اجتماع األطراف، بناء على     /األطراف

  ).FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1(من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة 
ويف اجللسة نفسها، أفادت الرئيسة عن نتائج املـشاورات الـيت أجراهـا الـسيد                 -٤٥

اقتـراح  وبناء على   .  أعضاء املكتب التنفيذي آللية التنمية النظيفة      موغوروسي بشأن انتخاب  
واجلهات املعنيـة   اجملموعات  اجتماع األطراف علماً بأن     /من الرئيسة، أحاط مؤمتر األطراف    

على التقـدم   اجملموعات  مسَّت مرشحني لعضوية اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وحث          
اجتماع األطراف  /الرئيسة، وافق مؤمتر األطراف   اقتراح من   على  وبناء  . بالترشيحات املنتظرة 

منتخـبني يف   على أنه، وفقاً للممارسة املتبعة، فإنه مبجرد تلقي األمساء، سيعترب املرشـحون             
الرئيسة، انتخـب   اقتراح من   وبناء على   . اجتماع األطراف /لدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف   ا

ضاء التالية أمسـاؤهم للمجلـس التنفيـذي آلليـة          اجتماع األطراف األع  /مؤمتر األطراف 
  :)١٣(النظيفة التنمية
    العضو املناوب  العضو

  أوروبا الشرقية  ال بوزانيكيالسيدة داني  السيدة ديانا هاروتيونيان
  الدول اجلزرية الصغرية النامية  السيد أسترييو تاكسي  السيد كليفورد ماهلونغ
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  كس دو جونغالسيد لي السيد بيدرو مارتيرت باراتا

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيد باولو مانسو  السيد فيليب غواجي
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيدة جون هيوز  

  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  - سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

 ٩ يف جلسته الثانيـة املعقـودة يف         ،اجتماع األطراف /ؤمتر األطراف ُعرضت على م    -٤٦
 اجلـزءان األول والثـاين واجلـزء       (FCCC/KP/CMP/2009/18 الوثيقة   ،ديسمرب/كانون األول 

__________ 

)١٢( FCCC/KP/CMP/2009/L.10. 

 .ستعلن أمساء مجيع األعضاء املنتخبني يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )١٣(
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اليت تتضمن التقرير الرابع للجنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك، الـذي            ) ١تصويب  /األول
 تـشرين   ٢٣ إىل   ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٣يغطي أنشطة هذه اللجنة خالل الفترة من        

  . ٢٠٠٩أكتوبر /األول
 من  ٦هذا البند، أشارت الرئيسة إىل أن التنفيذ املشترك مبوجب املادة           عرض  ولدى    -٤٧

أيضاً يف بروتوكول  اليت هي أطراف بروتوكول كيوتو يتيح لألطراف املُدرجة يف املرفق األول    
ن ألدرجة يف املرفق باء من الربوتوكول، فرصة        اليت قطعت على نفسها التزامات مُ     وكيوتو،  

تنقل إىل أي طرف أو حتصل منه على وحدات خفض انبعاثات ناجتة من مشاريع ترمـي إىل           
خفض االنبعاثات البشرية املنشأ، حسب مصدرها، أو تعزيز عمليات إزالة هذه االنبعاثـات             

ت جلنة اإلشراف على التنفيذ     وقد أُنشئ . بواليع يف أي قطاع من قطاعات االقتصاد      البواسطة  
  .١-م أإ/١٠املشترك مبوجب املقرر 

وبناًء على دعوة من الرئيسة، قدم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، السيد               -٤٨
اجتمـاع  /إىل مؤمتر األطراف  املقدم  ديريك أودرسون، عرضاً عاماً للتقرير الرابع هلذه اللجنة         

ملهام اليت قامت هبا اللجنة واإلجنازات اليت حققتها خالل         االسيد أودرسون   األطراف، وأبرز   
، مبا يف ذلك الوضع املايل آللية التنفيـذ املـشترك           ستواجههاالعام املاضي، والتحديات اليت     

التمويل الكامل املطلوب مبوجب خطة إدارة      توفر  وللجنة املذكورة، واحلاجة إىل العمل دون       
  .التنفيذ املشترك

قرير من جانب رئيس جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك، أدىل            وبعد عرض الت    -٤٩
  .ببيانات ممثلو سبعة أطراف، حتدث أحدهم باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه

اجتماع األطراف سيحتاج، لإلقـرار بالعمـل       /وذكرت الرئيسة أن مؤمتر األطراف      -٥٠
 املشترك، إىل أن يعتمد يف دورته اخلامـسة         الذي أُجنز ولتقدمي مزيد من التوجيه بشأن التنفيذ       

الرئيسة، قـرر مـؤمتر     اقتراح من   وبناًء على   . مقرراً يف إطار هذا البند من جدول األعمال       
اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال معين هبذا البند من جدول األعمال، يتشارك             /األطراف

  ).الربتغال(تيرت باراتا والسيد بيدرو مار) بتسوانا(يف رئاسته السيد ديفيد ليسول 
اجتمـاع األطـراف أن     /بأن على مؤمتر األطراف   أيضاً  وذكَّرت الرئيسة األطراف      -٥١

. ينتخب يف الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك              
وذكَّرت الرئيسة األطراف   . بشأن هذه املسألة  إجراء مشاورات   وسيواصل السيد موغوروسي    

  .اجلهات املعنية اليت مل تفعل ذلك بعدمن قبل خطياً قّدم أن الترشيحات ينبغي أن ُتب
قالت الرئيسة  ديسمرب،  / كانون األول  ١٩-١٨ويف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف         -٥٢

اقتـراح مـن    ويف اجللسة نفسها، وبنـاًء علـى        . مشروع مقرر إن فريق االتصال قد أعدَّ      
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إرشـادات  " املعنون   ٥-م أإ   /٣اجتماع األطراف املقرر    /ر األطراف ، اعتمد مؤمت  )١٤(الرئيسة
  ).FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1" ( من بروتوكول كيوتو٦بشأن تنفيذ املادة 

ويف اجللسة ذاهتا، قدمت الرئيسة نتائج املشاورات اليت أجراها السيد موغوروسـي              -٥٣
الرئيسة، أحـاط   اقتراح من   اًء على   وبن. بشأن انتخابات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      

واجلهات املعنية قد مسَّت مرشـحني      اجملموعات  اجتماع األطراف علماً بأن     /مؤمتر األطراف 
وبنـاًء علـى    . على تقدمي الترشيحات املنتظرة   اجملموعات  لعضوية اللجنة املذكورة، وحث     

للممارسة املتبعة،  بقاً  اجتماع األطراف على أنه، وط    /ألطرافالرئيسة، وافق مؤمتر ا   اقتراح من   
اجتماع /اخلامسة ملؤمتر األطراف  منتخبني يف الدورة    مبجرد تلقي األمساء، سُيعترب املرشحون      و

اجتماع األطراف أعـضاء    /الرئيسة، انتخب مؤمتر األطراف   من  ح  اقتراوبناًء على   . األطراف
  :)١٥(جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك على النحو التايل

    ملناوبالعضو ا  العضو
  الدول اجلزرية الصغرية النامية  السيد ديريك أودرسون  السيد أندرو ياتيلمان
  يف املرفق األولاملدرجة األطراف   السيد أويل باجورك  السيد وولفغانغ سيدل
يف املرفـق األول    املدرجة  األطراف    السيد أوليغ بلوجينيكوف  السيدة أغنيزكا غاالن

  نتقاليةاليت متر اقتصاداهتا مبرحلة ا
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيدة كاروال بورجا أوسوريو  السيد كارلوس فولر

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول   السيد كاوامول شاودري

  تقرير جلنة االمتثال  -ثامناً   
  ) من جدول األعمال٨البند (

 ٩سته الثالثـة املعقـودة يف       اجتماع األطراف، يف جل   /ُعرضت على مؤمتر األطراف     -٥٤
، اليت تتضمن التقرير السنوي الرابع      FCCC/KP/CMP/2009/17ديسمرب، الوثيقة   /كانون األول 

للجنة االمتثال، الذي يقدم معلومات عن أنشطة اللجنة خالل العام الرابع مـن عملـها، يف                
  . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠الفترة من 

وبناًء على دعوة من الرئيسة، عرض الرئيس املشارِك للجلسة العامة للجنة االمتثال،              -٥٥
ورئيس فرعها املعين باإلنفاذ، السيد سيباستيان أوبرثور، التقرير الـسنوي الرابـع للجنـة              

وقدَّم ملخصاً لعمل اللجنة خالل العام املنصرم، مبا يف ذلك قيـام الفـرع املعـين                . االمتثال
__________ 

)١٤( FCCC/KP/CMP/2009/L.7. 

 .ستعلن أمساء مجيع األعضاء املنتخبني يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )١٥(
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نفاذ مبواصلة النظر يف مسألتني تتعلقان باإلنفاذ يف كرواتيا، وأشار إىل تزايد قلق الفـرع               باإل
  .الوطنيةالبالغات املعين بالتيسري بشأن التأخر يف تقدمي 

، وحتـدث   ىل ممثال اثنني من األطراف ببيانني     وعقب تقدمي السيد أوبرثور للتقرير، أد       -٥٦
  .  األعضاء فيهأحدمها باسم االحتاد األورويب والدول

اجتماع األطراف اعتماد مقرر يف إطار هذا       /وقالت الرئيسة إن على مؤمتر األطراف       -٥٧
الرئيسة، وافـق مـؤمتر     اقتراح من   وبناًء على   . البند من جدول األعمال يف دورته اخلامسة      

اجتماع األطراف على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية يتوىل تيـسريها              /األطراف
  ).االحتاد األورويب(لسيد جورغن لوفيفر ا

اجتماع األطراف أن ينتخب /كما ذكَّرت الرئيسة األطراف بأن على مؤمتر األطراف      -٥٨
وسيواصـل الـسيد    . خالل هذه الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنـة االمتثـال           

ـ        . يف هذا الصدد   إجراء مشاورات    موغوروسي أن وذكَّرت الرئيـسة األطـراف أيـضاً ب
  . اجلهات املعنية اليت مل تفعل ذلك بعد من قبل الترشيحات ينبغي أن تقدَّم خطياً

ديسمرب، وبناًء علـى    / كانون األول  ١٩-١٨ويف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف         -٥٩
 املعنـون   ٥-م أإ /٦اجتماع األطراف املقـرر     /، اعتمد مؤمتر األطراف   )١٦(الرئيسةاقتراح من   

  ).FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1" (جلنة االمتثال"
ويف اجللسة نفسها، قدمت الرئيسة نتائج املشاورات اليت أجراها السيد موغوروسي             -٦٠

الرئيسة، من  وبناًء على اقتراح    . للجنة االمتثال التابعني  بشأن انتخابات فرعي التيسري واإلنفاذ      
  :ى النحو التايل عل)١٧(اجتماع األطراف أعضاء جلنة االمتثال/انتخب مؤمتر األطراف

  فرع التيسري
    العضو املناوب  العضو

  أفريقيا  السيد حممد نصر  السيد طاهر حاج صدوق
  آسيا   شول يوو-السيد يون   السيد خالد أبوليف

 -الــسيدة جــانني كــوي 
  فيلسون

أمريكا الالتينية ومنطقـة      السيد تيدي سانت لويس
  البحر الكارييب

األطــراف املُدرجــة يف   رك بريمانالسيد ما  السيد كونيهيكو شيمادا
  املرفق األول

درجة يف املطراف غري األ  السيدة جادرانكا إيفانوفا  السيد جواد آغازاده خوئي
  املرفق األول 

__________ 

)١٦( FCCC/KP/CMP/2009/L.4. 

 .ستعلن أمساء مجيع األعضاء املنتخبني يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )١٧(
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   اإلنفاذفرع
    العضو املناوب  العضو

  أفريقيا  السيد جوزيف أموغو  السيدة جوانا دي وت
  آسيا  السيد حممد عالم   السيد وي سو

  أوروبا الشرقية  )بديلة(يرينا رادزكو السيدة إ  
السيد خوسيه أنطونيو غونزاليز   السيد راؤول إسترادا أويال

  نوريس
أمريكا الالتينية ومنطقـة    

  البحر الكارييب
 يف  املدرجــةاألطــراف  السيد توماس كوكانني  السيد سباستيان أوبريثور

  املرفق األول
األطرف غري املدرجة يف      السيد غوبوالنغ باليسي  السيد فيكتور فوديك

  املرفق األول

  صندوق التكيف  -تاسعاً   
  ) من جدول األعمال٩البند (

  تقرير جملس صندوق التكيف  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٩البند (

 ٩ يف جلسته الثالثـة املعقـودة يف         ،اجتماع األطراف /ُعرضت على مؤمتر األطراف     -٦١
 اليت تتضمن التقرير الثاين جمللـس       FCCC/KP/CMP/2009/14 الوثيقة   ،ديسمرب/كانون األول 

 خـالل الفتـرة مـن كـانون          املـضطلع هبـا    صندوق التكيُّف الذي يغطي األنـشطة     
  .٢٠٠٩سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٨ ديسمرب/األول
هذا البند، قالت الرئيسة إن إنشاء جملس صندوق التكيُّف كان أحـد            عرض  ولدى    -٦٢

وُيعّد . ٢٠٠٧املناخ املعقود يف بايل يف عام       املعين بتغري   املتحدة  اإلجنازات البارزة ملؤمتر األمم     
  .جملس الصندوق الكيان التشغيلي لصندوق التكيُّف وحيظى خبدمات أمانة وجهة قّيمة عليه

وبناء على دعوة من الرئيسة، قدَّم رئيس جملس صندوق التكيُّـف، الـسيد جـان                 -٦٣
يف عامه الثاين، وهي أنشطة ركَّزت أساساً علـى         سيديرغريين، عرضاً عاماً ألنشطة اجمللس      

االنتباه وّجه  تفعيل صندوق التكيف، مبا يف ذلك تسييل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد؛ و           
اجتمـاع  /مـؤمتر األطـراف  كما أبلغ السيد سيديرغريين . إىل الوضع املايل للصندوق   أيضاً  

األوىل املشرفة علـى     الكيانات    العتماد ٢٠١٠األطراف بأن اجمللس سيكرِّس عمله يف عام        
املطلـوب  واستعراض املشاريع والربامج األوليـة      ،  واملتعددة األطراف منها  الوطنية  التنفيذ،  

املوافق متويلها واملوافقة عليها، فضالً عن توجيه موارد صندوق التكيف إىل املشاريع والربامج             
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أُعـدَّ  مقـرر   يتضمن مشروع   وأشار املتحدِّث إىل أن تقرير جملس صندوق التكيف         . عليها
، كما  ٣-م أإ /١اجتماع األطراف للموافقة عليه، عمالً باملقرر       /لعرضه على مؤمتر األطراف   

معلومات عن القرارات واإلجراءات اليت اختذها اجمللس كـي حيـيط هبـا مـؤمتر               يتضمن  
وأشار رئيس جملس صـندوق التكيـف كـذلك إىل أن           . اجتماع األطراف علماً  /األطراف
  .٢٠١٠عام يف وقت مبكر من اض مقترحات املشاريع والربامج ينبغي أن يبدأ استعر
 طرفـاً،   ١١وبعد أن أهنى رئيس جملس الصندوق عرض التقرير، أدىل ببيانات ممثلو              -٦٤

حتدَّث أحدهم باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، كما أدىل ببيانات ممثلو منظمات             
 املزارعني؛ ومنظمات الشعوب األصـلية،    منظمات  : نية هي غري حكومية من أربع جهات مع     

  .)١٨( ومنظمات الشباب،ومنظمات املرأة ونوع اجلنس
اجتماع األطراف سيحتاج، لإلقرار بالعمل الذي      /وقالت الرئيسة إن مؤمتر األطراف      -٦٥

أجنزه جملس صندوق التكيف وزيادة توجيه عمله يف املستقبل، إىل اعتماد مقـرر يف دورتـه            
الرئيسة، قـرر مـؤمتر   اقتراح من وبناء على . هذا البند من جدول األعمال  يف إطار   امسة  اخل

اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال بشأن هذا البند من جدول األعمال يشترك يف             /األطراف
  ).إندونيسيا(والسيد أغوس بورنومو ) إسبانيا(رئاسته السيدة آنا فورنيلس دي فروتوس 

اجتماع األطـراف حيتـاج إىل      /رئيسة األطراف بأن مؤمتر األطراف    كما ذكّرت ال    -٦٦
وسيواصـل  . عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جملس صندوق التكيف خالل الدورة         انتخاب  

وذكّرت الرئيسة األطـراف بـأن      . السيد موغوروسي إجراء مشاورات بشأن هذه املسألة      
   .ية اليت مل تفعل ذلك بعداجلهات املعنقبل الترشيحات ينبغي أن ُتقّدم خطياً من 

ديسمرب، قالت الرئيسة   / كانون األول  ١٩-١٨جللسة الثانية عشرة املعقودة يف      ويف ا   -٦٧
 )١٩(الرئيـسة اقتراح من ويف اجللسة نفسها، وبناء على      . إن فريق االتصال أعدَّ مشروع مقرر     

لـس صـندوق    تقرير جم " املعنون   ٥-م أإ /٤اجتماع األطراف املقرر    /،اعتمد مؤمتر األطراف  
  ).FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1" (التكيف

ويف اجللسة نفسها، قدمت الرئيسة تقريراً عن نتائج املشاورات اليت أجراها الـسيد               -٦٨
اقتـراح مـن    وبناء علـى    . موغوروسي بشأن االنتخابات لعضوية جملس صندوق التكيف      

وق التكيـف علـى     اجتماع األطراف أعضاء جملس صند    /مؤمتر األطراف الرئيسة، انتخب   
  : )٢٠(التايل النحو

__________ 

 ومنظمات املرأة ونوع اجلنس ومنظمات الشباب كجهات معنية وذلك بصفة           ُيعترف مبنظمات املزارعني   )١٨(
مؤقتة ريثما ُيعرض مقرَّر هنائي بشأن وضعها على الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسابعة       

 .اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف

)١٩( FCCC/KP/CMP/2009/L.2. 

 .وقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخسُتعلَن أمساء مجيع األعضاء املنتخبني يف امل )٢٠(
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    العضو املناوب  العضو
  أفريقيا  السيد ريتشارد موينداندو  السيد شيخ أندياي سيال

  أفريقيا  السيد صربي منصور/السيد  السيد زهري فاكر
  آسيا  السيد دامديين داغفادورج  السيد عبد اهلادي املّري

  آسيا  السيدة تاتيانا أوسوسكوفا  السيد ليوكاي جو
السيد جـرزي جانوتـا     

  باسوفسكي
  أوروبا الشرقية  السيدة إيريبا تروفيموفا

  أوروبا الشرقية  السيد فالرييو كازاك  السيد ماديا إيناشفيلي
أمريكا الالتينية ومنطقـة      السيد مويس باز كاسترو  السيد جفري سبونر

  البحر الكارييب
ينية ومنطقـة   أمريكا الالت   السيد سانتياغو رينا  السيد لويس سانتوس

  البحر الكارييب
ــة   السيد أنطون هيلرب  السيد هانز أوالف إيربك ــا الغربي ودول أوروب

  أخرى
ــة   السيد ماركو كانينن  السيد جان سيديرغرين ــا الغربي ودول أوروب

  أخرى
الدول اجلزرية الـصغرية      السيد أجمد عبداهللا  السيد بيسيلي فوسيا

  النامية
  أقل البلدان منواً   شوكت علي مرزاالسيد  السيد ريتشارد مويونغي

األطــراف املدرجــة يف   السيدة آنا فورنيلس دي فروتوس  السيد هريوشي أونو
  املرفق األول

األطــراف املدرجــة يف   السيد إيفان بيوت  السيد جولني رينكي
  املرفق األول

السيد ريكـاردو لوزانـو     
  بيكون

األطراف غري املدرجة يف      السيد برونو سيكويل
  ق األولاملرف

األطراف غري املدرجة يف       بونسو-السيد وليام أغييمانغ   السيد فاروق إقبال خان
  املرفق األول
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  استعراض صندوق التكيف  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٩البند (

ديسمرب، ذكَّرت الرئيسة الوفود بأن     / كانون األول  ١٠يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٦٩
فيذ كانت قد أوصت يف دورهتا الثالثني مبشروع مقرر كي يعتمده مـؤمتر             اهليئة الفرعية للتن  

  .)٢١(اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/األطراف
 يف جلسته الثانية عـشرة املعقـودة        ،اجتماع األطراف /واعتمد مؤمتر األطراف    - ٧٠
عنون  امل ٥-م أإ /٥الرئيسة، املقرر   اقتراح من   ديسمرب، وبناء على    / كانون األول  ١٩- ١٨  يف
  ).FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1" (استعراض صندوق التكيف"

تعديل بروتوكول كيوتو فيمـا خيـص اإلجـراءات واآلليـات             -عاشراً   
  باالمتثال  املتعلقة

  ) من جدول األعمال١٠البند (

 ١٠اجتماع األطراف يف هذا البند يف جلسته الرابعة املعقودة يف         /نظر مؤمتر األطراف    -٧١
اجتماع األطراف  /ن الرئيسة، قرَّر مؤمتر األطراف    اقتراح م وبناء على   . ديسمرب/كانون األول 

  .إرجاء النظر يف هذا البند إىل دورته السادسة

 كيوتو استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى يف بروتوكول - حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (  

 مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير مدير سجل املعامالت الدويل    - ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١١البند (

 .نظر فيهمن أجل الأحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   -٧٢

ديسمرب، أحاط / كانون األول١٩- ١٨اجللسة الثانية عشرة املعقودة يومي    ويف  -٧٣
الدويل مبوجـب   اجتماع األطراف علماً بتقرير مدير سجل املعامالت        /مؤمتر األطراف 

 .)٢٢(بروتوكول كيوتو

__________ 

)٢١( FCCC/SBI/2009/8/Add.1. 

)٢٢( FCCC/KP/CMP/2009/19.  
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   :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة    -باء   
 اإلبالغ واالستعراض

  )من جدول األعمال) ب(١١البند (

 .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيه  -٧٤

ديسمرب، أحاط مؤمتر / كانون األول١٩-١٨شرة املعقودة يومي ويف اجللسة الثانية ع   -٧٥
 بشأن  )٢٣(اجتماع األطراف علماً بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ قد اعتمدت استنتاجات         /األطراف
 .سألةهذه امل

التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب             - جيم  
 بروتوكول كيوتو

  )من جدول األعمال) ج(١١البند (

 .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيه  -٧٦

ديسمرب، أحاط مؤمتر / كانون األول١٩-١٨ويف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يومي    -٧٧
  اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن      )٢٤(اجتماع األطراف علماً باالستنتاجات   /األطراف
 .ةسألهذه امل

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -دال   
  )من جدول األعمال) د(١١البند (

 .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيه  -٧٨

ديسمرب، اعتمد / كانون األول١٩- ١٨ويف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يومي   -٧٩
، )٢٥(اف، بناء على توصية من اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ         اجتماع األطر /مؤمتر األطراف 

ــرر ــ املع٥- م أإ/٧  املق ــب "ون ن ــدرات مبوج ــاء الق ــوببن ــول كيوت " روتوك
)FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1.( 

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ة بالفقرة صلاملسائل املت  - هاء  
  )من جدول األعمال) ه(١١البند (

 .ي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيهأحيل هذا البند الفرع  -٨٠
__________ 

)٢٣( FCCC/SBI/2009/15 ٧٩، الفقرة. 

)٢٤( FCCC/SBI/2009/15 ٩٠، الفقرة.  
)٢٥( FCCC/SBI/2009/L.20.  
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 أحاط ديسمرب،/األول  كانون١٩- ١٨يومي  املعقودة عشرة الثانية اجللسة ويف  -٨١
 اعتمـدت  قـد  للتنفيـذ  الفرعيـة  اهليئة بأن علماً اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف

ـ خـالل هـا   على استئناف النظـر في تووافقسألة امل هذه بشأن )٢٦(استنتاجات  ا دورهت
 .والثالثني الثانية

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ بالفقرة املتصلةاملسائل   - واو  
  )من جدول األعمال) و(١١البند (

من أجـل    للمشورة العلمية والتكنولوجية  أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية          -٨٢
 .نظر فيهال

مؤمتر  أحاط ديسمرب،/األول  كانون١٩-١٨يومي  املعقودة عشرة الثانية اجللسة ويف  -٨٣
 والتكنولوجيـة قـد   العلميـة  للمشورة الفرعية اهليئة بأن علماً اجتماع األطراف/األطراف
ـ خاللها  على استئناف النظر فيتووافقسألة امل هذه  بشأن)٢٧(استنتاجات اعتمدت  ا دورهت

 .الثانية والثالثني

  املرفق باء لربوتوكول كيوتواقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل  -ثاين عشر 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  املداوالت    
/ نظر مـؤمتر األطـراف     ديسمرب،/ كانون األول  ١٠ الرابعة املعقودة يف     ةلساجليف    -٨٤

اجتماع األطراف يف هذا البند الذي أُدرج يف جدول األعمال بعد أن قدمت كازاخـستان               
 لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتـو ليـشمل اسـم           ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨اقتراحاً يف   

 كازاخستان كطرف ذي التزام مقدَّر كمّياً باحلد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها مبا             
 . ١٩٩٢ يف املائة مقارنة مبستوى عام ١٠٠نسبته 

 ممثلو ستة أيضاً ببيانات وأدىل. ، أدىل ممثل عن كازاخستان ببيانةوبدعوة من الرئيس  -٨٥
   فيهاألعضاء والدول األورويب االحتاد باسم أحدهم تكلم أطراف أخرى،

، علـى   ةئيس من الر  اقتراحاجتماع األطراف، بناء على     /ووافق مؤمتر األطراف    -٨٦
النظر يف هذه املسألة يف إطار مـشاورات غـري رمسيـة ييـسرها الـسيد سـتيفان                  

 ).سويسرا(  ميشل

__________ 

)٢٦(  FCCC/SBI/2009/15 ٨٤-٨٣، الفقرتان.  
)٢٧(  FCCC/SBSTA/2009/8 ، ٦٤-٦٣الفقرتان.  
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ديسمرب، اعتمد / كانون األول١٩- ١٨ويف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يومي   -٨٧
 مـن الـرئيس، علـى    اقتـراح اجتمـاع األطـراف، بنـاء علـى      /مؤمتر األطراف 
 .)٢٨(التالية  االستنتاجات

  ستنتاجاتاال    
اجتماع األطراف علماً باالقتراح الذي قدمته كازاخـستان        /أحاط مؤمتر األطراف    -٨٨

، لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨والذي أُرسل إىل األمانة يف      
ليشمل اسم كازاخستان كطرف ذي التزام مقدَّر كمّياً باحلد من انبعاثات غازات الدفيئة أو              

 يف املائة مقارنـة مبـستوى       ١٠٠ من بروتوكول كيوتو مبا نسبته       ٣ مبوجب املادة    خفضها
، مع إدراج حاشية تشري إىل أن       ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٨ يف فترة االلتزام من عام       ١٩٩٢ عام

 .عملية انتقال إىل اقتصاد السوقب ميرهذا البلد 

خـستان يف   اجتماع األطراف الطلب املقدم من كازا     / األطراف والحظ مؤمتر   - ٨٩
 من بروتوكول ٢١ من املادة ٣التاريخ نفسه إلحالة اقتراحها إىل األطراف وفقاً للفقرة 

اجتمـاع األطـراف للتعـديل املقتـرح يف         / األطـراف  كيوتو، بغية اعتماد مـؤمتر    
 .اخلامسة  دورته

 من  ٣اجتماع األطراف االشتراط الوارد يف الفقرة       / األطراف كما الحظ مؤمتر    - ٩٠
نص على أن تقوم األمانة بإحالة نص أي مرفـق  ت يتن بروتوكول كيوتو ال   م ٢١املادة  

اقتراح تعديل مرفق إىل األطراف قبل موعد انعقاد االجتماع الذي ُيقتـرح              مقترح أو 
 .اعتماد النص فيه بستة أشهر على األقل

اجتماع األطراف كذلك أنه بعد تصديق كازاخستان على        / األطراف والحظ مؤمتر   -٩١
 حيز النفاذ بالنسبة لكازاخستان يف      ه ودخول ،٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩ل كيوتو يف    بروتوكو

، أصبحت كازاخستان طرفاً من األطراف املدرجة يف املرفق األول          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٧
 لكنها ظلت طرفاً غري مـدرج يف املرفـق األول لالتفاقيـة             ،لالتفاقية ألغراض الربوتوكول  

 .ألغراض االتفاقية نفسها

اجتماع األطراف كذلك أنه إذا اعُتبِرت كازاخستان ممتثلة        / األطراف والحظ مؤمتر   -٩٢
، كما ترد يف    " من بروتوكول كيوتو   ٦املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة     "للمتطلبات احملددة يف    

 من هذه املبادئ التوجيهية، فسوف ُتعترب       ٢٤-٢٠، وخباصة الفقرات    ١-م أإ /٩مرفق املقرر   
 . من الربوتوكول٦اركة يف آلية التنفيذ املشترك مبوجب املادة مؤهلة للمش

اجتماع األطراف إىل األمانة أن تقوم، يف أقرب وقت ممكن          / األطراف وطلب مؤمتر   -٩٣
ورهناً بتوافر املوارد، بإجراء استعراض تقين سنوي آلخر قائمة جرد لغازات الدفيئة مقدمـة              

__________ 

)٢٨(  FCCC/KP/CMP/2009/L.3.  
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ية لالستعراض التقين لقوائم جرد غـازات الدفيئـة         املبادئ التوجيه "ل من كازاخستان وفقاً    
. ٨-م أ /١٩كما ترد يف مرفق املقرر      " املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

اجتماع األطراف إىل األمانة أيضاً أن ترسل نص التعديل الـذي           / األطراف كما طلب مؤمتر  
طراف واملوقِّعني على االتفاقية، وكذلك إىل      تقترح كازاخستان إدخاله على املرفق باء إىل األ       

 من الربوتوكول، وأن تفعل ذلك يف       ٢١ من املادة    ٣الوديع، إلحاطته علماً به، عمالً بالفقرة       
 .أقرب وقت ممكن

اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ أن تنظـر يف            / األطراف وطلب مؤمتر   -٩٤
ه يف دورهتا الثانية والثالثني وأن تقدم تقريراً عن النتائج  أعال٨٨االقتراح املشار إليه يف الفقرة     

 مـن  ٢١ من املـادة    ٣ووفقاً للفقرة   . اجتماع األطراف يف دورته التالية    / األطراف إىل مؤمتر 
اجتماع األطراف على إدراج هذا البند على جدول        / األطراف بروتوكول كيوتو، وافق مؤمتر   
 .األعمال املؤقت لدورته التالية

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية - ث عشرثال
  ) من جدول األعمال١٣البند (  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني يف أداء امليزانية   -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(١٣البند (

 .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيه  -٩٥

ديـسمرب،  / كـانون األول   ١٩- ١٨ة يومي   ويف اجللسة الثانية عشرة املعقود      - ٩٦
ـ       /مؤمتر األطراف   اعتمد ن اهليئـة الفرعيـة     ـاجتماع األطراف، بناء على توصـية م
" املـسائل اإلداريـة واملاليـة واملؤسـسية       " املعنـون    ٥- م أإ /٩  ، املقرر )٢٩(للتنفيذ

)FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1.( 

 ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية املقترحة لفترة السنتني   -باء   
  )من جدول األعمال) ب(١٣البند (

 .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل النظر فيه  -٩٧

ديـسمرب،  / كـانون األول   ١٩- ١٨ويف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يومي         -٩٨
اجتمـاع األطـراف، بنـاء علـى توصـية مـن اهليئـة              /مؤمتر األطـراف    اعتمد

__________ 

)٢٩(  FCCC/SBI/2009/L.21/Add.2.  
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ـ " املعنـون    ٥- م أإ /١٠ املقـرر   ،)٣٠(للتنفيـذ   الفرعية ة الربناجميـة لفتـرة     ـامليزاني
 ).FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1"(٢٠١١- ٢٠١٠  السنتني

 العامـل   مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف         -رابع عشر 
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوبوصفه

  ) من جدول األعمال١٤البند (  

ديسمرب، اعتمد  / كانون األول  ١٩- ١٨ية عشرة املعقودة يومي     يف اجللسة الثان    -٩٩
، املقرر )٣١(اجتماع األطراف، بناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ/مؤمتر األطراف

برنامج التدريب احملدَّث ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشاركني  " املعنون   ٥- م أإ /٨
"  مـن بروتوكـول كيوتـو      ٨ يف عمليات االستعراض الـسنوي مبوجـب املـادة        

)FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1.( 

 اجلزء الرفيع املستوى - خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (  

 حفل ترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -ألف   

ديسمرب قبل افتتاح اجلزء الرفيـع      / كانون األول  ١٥أُقيم حفل ترحيب يوم الثالثاء        -١٠٠
رئيس وزراء الدامنرك، السيد رامسوسن؛ واألمـني       كل من   أدىل ببيانات   و. املستوى املشترك 

 مون؛ ورئيسة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف        - العام لألمم املتحدة، السيد بان كي     
اجتماع األطراف، السيدة كـوين هيـديغارد؛ واألمـني         /والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف   
إلطارية بشأن تغري املناخ، السيد إيفو دي بوير؛ وأمري ويلز؛          التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ا    

ورحبت الرئيـسة  . ٢٠٠٤جائزة نوبل للسالم لعام على  ، احلائزة   ي ماثا ي واجنار والدكتورة
وأكدت أن النجاح ال يزال يف املتناول       . برؤساء الدول واحلكومات والوزراء ورؤساء الوفود     

مجيع مناحي احلياة قد رفعوا أصواهتم مطـالبني باختـاذ   وأن الناس من مجيع أحناء العامل ومن      
 البشر كانوا يتوقعون من قادهتم االتفاق على إجابات ملواجهة          بالينيوأكدت أن   . إجراءات
 ة وحكوم ةس دول ئي ر ١٠٠ على أن حضور أكثر من       وسلطت الرئيسة الضوء أيضاً   . التحدي

 على أن املناخ قد أصبح علـى رأس         م، وأنه أفضل عالمة   ا إجناز ه   هو للمؤمتر يف كوبنهاغن  
 .جدول األعمال الدويل

__________ 

)٣٠(  FCCC/SBI/2009/8/Add.1.  
)٣١(  FCCC/SBI/2009/8/Add.1.  
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 اجلزء الرفيع املستوى املشترك ملؤمتر األطراف يف دورته اخلامـسة           )٣٢(وافتتح الرئيس   -١٠١
 يف اجللسة الثالثة ملـؤمتر       وذلك اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة    /عشرة وملؤمتر األطراف  

 كـانون   ١٦ يف   ةاجتماع األطراف املعقود  /األطراف واجللسة السادسة ملؤمتر األطراف    
وأشار الرئيس، رئيس وزراء الدامنرك السيد رامسوسن، إىل أن وجـود            .ديسمرب/األول

 غري مـسبوق     سياسياً هذا العدد الكبري من رؤساء الدول واحلكومات يعكس تصميماً        
يف الشروع  وشكر مجيع املشاركني على حضورهم ودعا إىل        . على مواجهة تغري املناخ   

وأثار عدد من األطراف نقاط نظام وأبدت أطراف أخرى اعتراضات          . بياناتاإلدالء ب 
وبعد ذلك، أدىل ببيانات ممثلـو      .  والصني ٧٧ل ارمسية، منهم ممثل تكلم باسم جمموعة       

 .)٣٣(أفرقة التفاوض، تلتها بيانات من األطراف

 بيانات األطراف  -باء   

 أدىل هبا رؤساء    بياناً ٨٥  منها  طرفاً ١٦٧ببيانات  خالل اجلزء الرفيع املستوى، أدىل        -١٠٢
 أدىل بياناً ٥٨ أدىل هبا إما نواب رؤساء أو نواب رؤساء وزراء وبياناً ١٣دول أو حكومات و

وتـرد قائمـة    . واحد أدىل به كيان مراقب    بيان   ممثلو أحزاب و   هباأدىل  بياناً   ١١هبا وزراء و  
 .كاملة بأمساء املتكلمني يف املرفق الثاين

 بيانات أدىل هبا مسؤولون يف األمم املتحدة  -جيم   

 مون، ببيان خالل اجلزء الرفيـع       - أدىل األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي         -١٠٣
شأن تغري املناخ،    األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية ب        ببيان أيضاً  وأدىل. املستوى

 .)٣٤(السيد دي بوير

__________ 

 أعاله اليت تشري إىل أن الرئيسة، السيدة هيديغارد، أعلنت استقالتها اليت أصـبحت سـارية                ٦انظر الفقرة     )٣٢(
قدت خـالل اجلـزء   اجتماع األطراف ُع/ومؤمتر األطراف من أول جلسة مشتركة ملؤمتر األطراف        اعتباراً
نت ، عيّ املطّبق من مشروع النظام الداخلي      ٢٥وعمالً باملادة   . ديسمرب/ كانون األول  ١٦املستوى يف   الرفيع  

  للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف     حكومة الدامنرك السيد رامسوسن ليحل حمل السيدة هيديغارد رئيساً        
  .اجتماع األطراف/ ملؤمتر األطرافوالدورة اخلامسة

  : املداخالت يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف/ميكن االطالع على كامل املناقشة  )٣٣(
   <http://cop15.meta-fusion.com/kongresse/cop15/templ/archive.php?id_kongressmain=  

  1&theme=unfccc>. 
 :ميكن االطالع على النسخ احلرفية هلذه البيانـات يف موقـع االتفاقيـة اإلطاريـة علـى اإلنترنـت يف           )٣٤(

 <http://unfccc.int/meetings/cop_15/statements/items/5087.php>.  
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 الذي عقدته حكومة البلد املضيفاع الرفيع املستوى غري الرمسي االجتم  -دال   

ديسمرب، وبدعوة من البلد املضيف، عقد رئـيس        / كانون األول  ١٨يف يوم اجلمعة      -١٠٤
 غري رمسي رفيع املستوى تداول فيه األمني العام لألمم املتحدة وعدد            وزراء الدامنرك اجتماعاً  

وقـد  . قضايا عاملية يف  ل مجيع اجملموعات واملناطق     حمدود من رؤساء الدول واحلكومات ميث     
السيد ويـن    :وتالمها كل من    كي مون،  - أدىل ببيان كل من السيد رامسوسن والسيد بان       

السيد لوال دا سيلفا، رئيس الربازيل؛ و     . الصني؛ والسيد لويز إ    يف   جياباو، رئيس جملس الدولة   
؛ والسيد باكاليتا بيتويل موسيسيلي، رئـيس       باراك أوباما، رئيس الواليات املتحدة األمريكية     

وزراء ليسوتو؛ والسيد ألفارو أورييب فيليس، رئيس كولومبيا؛ والسيد مامنوهان سينغ، رئيس            
 باك يل،   -مدفيديف، رئيس االحتاد الروسي؛ والسيد ميونغ       . وزراء اهلند؛ والسيد دميتري أ    

اء إثيوبيا؛ والسيد جاكوب زوما،     رئيس مجهورية كوريا؛ والسيد ميليس زيناوي، رئيس وزر       
رئيس جنوب أفريقيا؛ والسيد يوكيو هاتوياما، رئيس وزراء اليابان؛ والسيد تيلمان توماس،            
رئيس وزراء غرينادا؛ والسيد فريدريك راينفيلدت، رئيس وزراء السويد؛ والسيد نافع على            

فوضية األوروبيـة؛    مانويل باروسو، رئيس امل    هنافع، مساعد رئيس السودان؛ والسيد خوسي     
؛ والسيد هوغـو   ) املتعددة القوميات  -دولة  (والسيد خوان إيفو موراليس أميا، رئيس بوليفيا        

 ). البوليفارية-مجهورية (تشافيس فرياس، رئيس فنـزويال 

  املداوالت خالل اجلزء الرفيع املستوى  - هاء  
 ١٩-١٨ يـومي  املعقـودة اجتماع األطراف   /يف اجللسة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف       -١٠٥

ديسمرب، أبلغ الرئيس األطراف بأنه أجرى مشاورات مع جمموعة واسعة          /كانون األول 
من رؤساء الدول واحلكومات وغريهم من رؤساء الوفود الذين حضروا املؤمتر خالل             

 وضع اتفاق كوبنهاغن، بصيغته      إىل هذه املشاورات قد أفضت   و. رفيع املستوى الاجلزء  
هذه الوثيقة، عرض  أثناءوأشار الرئيس، . FCCC/KP/CMP/2009/L.9وثيقة الواردة يف ال

اجتماع األطراف هو نفسه ودعا األطراف /إىل أن نص مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف
وطلـب إىل   . منهمكل  ل اإلقليمية   ضمن اجملموعة إىل التفكري يف املقترحات الواردة فيه       

يد اإلجراءات اليت يتعني اختاذها فيما يتعلـق باتفـاق           إليه بغية حتد    بآرائها موافاتهاألطراف  
 ودولة واحدة    طرفاً ٣٩وعقب مقترح الرئيس، أدىل ببيانات وبنقاط نظام        . كوبنهاغن

تكلم أحدهم باسم اجملموعة األفريقية، وثان باسم حتالف الدول         وقد  هلا صفة مراقب،    
، ورابع باسم أقل     فيه عضاء األ والدولاجلزرية الصغرية، وثالث باسم االحتاد األورويب       

يوجد توافق   وبعد أن استمع الرئيس إىل بيانات األطراف، أشار إىل أنه ال    . البلدان منواً 
يف اآلراء على اعتماد اتفاق كوبنهاغن واقترح تعليق اجللسة لفترة وجيـزة إلجـراء              

 .مشاورات غري رمسية مع األطراف
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اجتمـاع  /، مل يتخذ مؤمتر األطـراف     وعقب املشاورات غري الرمسية مع األطراف       -١٠٦
FCCC/KP/CMP/2009/L.9األطراف أي إجراء آخر بشأن الوثيقة 

)٣٥(. 

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

/  ملؤمتر األطراف واجللسة احلادية عـشرة ملـؤمتر األطـراف       الثامنةيف اجللسة     -١٠٧
ديسمرب، أدلت ببيانات منظمـات     / كانون األول  ١٨املعقودتني يوم   اجتماع األطراف   

، قائمة هبذه املنظمات  لالطالع على   و. حكومية دولية ومنظمات غري حكومية وغريها     
 .املرفق الثالثانظر 

  أخرى مسائل   -سابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٧البند (  

ائل أخـرى يف إطـار      اجتماع األطراف يف أية مـس     /مل ينظر مؤمتر األطراف     -١٠٨
 .البند  هذا

 اختتام الدورة -ثامن عشر 
  ) من جدول األعمال١٨البند ( 

 اجتماع األطراف يف بروتوكـول       العامل بوصفه  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف     - ألف  
 كيوتو عن دورته اخلامسة

  )من جدول األعمال) أ(١٨البند (

ديسمرب، نظـر   / كانون األول  ١٩- ١٨يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يومي         -١٠٩
 واعتمد )٣٦(اجتماع األطراف يف مشروع التقرير املتعلق بدورته اخلامسة/مؤمتر األطراف

  .األمانة  أذن للمقرر بإكمال التقرير، حتت إشراف الرئيس ومبساعدة، حيث النص
  

__________ 

ه مت اختاذ إجراءات يف إطار مؤمتر األطراف يف جلسته التاسعة حيث اقترح الـرئيس أن           جتدر اإلشارة إىل أن     )٣٥(
يعتمد مؤمتر األطراف مشروع مقرر حييط مبوجبه علما باتفاق كوبنهاغن على النحو الـوارد يف الوثيقـة                 

FCCC/CP/2009/L.7. 
)٣٦(  FCCC/KP/CMP/2009/L.1. 
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 الدورةانتهاء   -باء   
  )من جدول األعمال) ب(١٨البند (

ديسمرب، قـدم   / كانون األول  ١٩- ١٨املعقودة يومي    الثانية عشرة يف اجللسة     -١١٠
اإلعراب عن االمتنان حلكومة مملكـة الـدامنرك        "ممثل املكسيك مشروع قرار معنون      

اجتمـاع  /ويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر األطراف     . )٣٧("ولسكان مدينة كوبنهاغن  
 وأدىل ممثـل أحـد    ). FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1 (٥- م أإ /١األطراف القرار   
 .األطراف ببيان

 .اجتماع األطراف/الدورة اخلامسة ملؤمتر األطرافانتهاء  أعلن الرئيس مث  -١١١

__________ 

)٣٧(  FCCC/CP/2009/L.4–FCCC/KP/CMP/2009/L.5. 
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  املرفق األول

، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحـدة       بروتوكول كيوتو أطراف      
اجتمـاع   العامل بوصفه    اليت حضرت الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف     

  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  أطراف بروتوكول كيوتو  -ف أل  
  تونس   باكستان  االحتاد األورويب
  تونغا  باالو  االحتاد الروسي

   ليشيت- تيمور  البحرين  إثيوبيا
  جامايكا  الربازيل  أذربيجان
  اجلبل األسود  بربادوس  األرجنتني
  اجلزائر  الربتغال  األردن
  جزر البهاما  بروين دار السالم  أرمينيا
   القمرجزر  بلجيكا  إريتريا
  جزر سليمان  بلغاريا  إسبانيا
  جزر كوك  بليز  أستراليا
  جزر مارشال  بنغالديش  إستونيا
  اجلماهريية العربية الليبية  بنما  إسرائيل
  مجهورية أفريقيا الوسطى  بنن  إكوادور
  اجلمهورية التشيكية  بوتان  ألبانيا
  اجلمهورية الدومينيكية  بوتسوانا  أملانيا

  اجلمهورية العربية السورية  بوركينا فاسو  املتحدةاإلمارات العربية 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية  بوروندي  أنتيغوا وبربودا

  مجهورية ترتانيا املتحدة  البوسنة واهلرسك  إندونيسيا
  مجهورية كوريا  بولندا  أنغوال

  يةمجهورية كوريا الدميقراطية الشعب  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا   أوروغواي
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  بريو  أوزبكستان

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  بيالروس  أوغندا
  مجهورية مولدوفا  تايلنـد  أوكرانيا

  جنوب أفريقيا  تركمانستان  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  جورجيا  تركيا  آيرلندا
  جيبويت  ترينيداد وتوباغو  آيسلندا
  الدامنرك  شادت  إيطاليا

  دومينيكا  توغو  بابوا غينيا اجلديدة
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  الرأس األخضر  توفالو  باراغواي
  مايل  غينيا  رواندا
  ماليزيا   بيساو-غينيا   رومانيا
  مدغشقر  غينيا االستوائية  زامبيا

  مصر  فانواتو   زمبابوي
  املغرب  فرنسا  ساموا

  مالوي  الفلبني  نسييبيسان تومي وبر
  ملديف  )البوليفارية -مجهورية (فنـزويال   نادينسانت فنسنت وجزر غري

  اململكة العربية السعودية  فنلندا  سانت كيتس ونيفس
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى  فيجي  سانت لوسيا

  وآيرلندا الشمالية
  منغوليا  فييت نام  سري النكا
  موريتانيا  قربص  السلفادور
  موريشيوس  قطر  سلوفاكيا
  موزامبيق  يزستانقريغ  سلوفينيا
  موناكو  كازاخستان  سنغافورة
  ميامنار  ونالكامري  السنغال
  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا   كرواتيا  سوازيلند
  ناميبيا  كمبوديا  السودان
  ناورو  كندا  سورينام
  النرويج  كوبا  السويد
  النمسا  كوت ديفوار  سويسرا
  نيبال  كوستاريكا  سرياليون
  جرالني  كولومبيا  سيشيل
  نيكاراغوا  الكونغو  شيلي
  نيوزيلندا  الكويت  صربيا
  نيوي  سكرييبا  الصني

  نيجرييا  كينيا  طاجيكستان
  هاييت  التفيـا  العراق
  اهلند  لبنان  ُعمان
  هندوراس  لكسمربغ  غابون
  هنغاريا  ياريليب  غامبيا
  هولندا  ليتوانيا  غانا

  اليابان  ليختنشتاين  غرينادا
  ناليم  ليسوتو  غواتيماال

 اليونان  مالطة  غيانا

 الدول املراِقبة  -باء   
  الكرسي الرسويل  سان مارينو  أفغانستان
  الواليات املتحدة األمريكية  الصومال  أندورا
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الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمـال      -جيم   
 اجلمعية العامة واليت هلا بعثات مراِقبة دائمة يف املقر

  سطنيفل

 هيئات األمم املتحدة وبراجمها   -دال   

  اإليدز/برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
  األمم املتحدة

        قليمية                           مركز األمم املتحدة للتنمية اإل
  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  جتماعية يف األمم املتحدةإدارة الشؤون االقتصادية واال

   نيويورك- األمم املتحدةيف إدارة شؤون اإلعالم 
  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
                                 ة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا  جلن

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
   لشؤون الالجئني الساميةمفوضة األمم املتحدة

  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
   براغ-                      ركز األمم املتحدة لإلعالم م

  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
  استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث
                                              دائرة األمم املتحدة لالتصال باملنظمات غري احلكومية

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  إلنسانمركز حقوق ا/                                      مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  صندوق األمم املتحدة للسكان
  مركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم

  جامعة األمم املتحدة
  متطوعو األمم املتحدة
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   العاملي التابع لألمم املتحدةيةغذبرنامج األ
                     االحتاد الربيدي العاملي

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  أمانات االتفاقيات  -هاء   

  احليوانات الربية املهاجرةاتفاقية حفظ أنواع 
  اتفاقية التنوع البيولوجي
  اتفاقية مكافحة التصحر

  اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال امللحق هبا

 الوكاالت املتخصصة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة  -واو   

  ألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمنظمة 
  مرفق البيئة العاملية

                              احلكومية الدولية لعلوم احمليطات       اللجنة 
  منظمة الطريان املدين الدويل

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
  منظمة العمل الدولية

  املنظمة البحرية الدولية
  صندوق النقد الدويل

  االحتاد الدويل لالتصاالت 
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  ناعيةمنظمة األمم املتحدة للتنمية الص
   التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم                                        اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

  املتحدة للبيئة 
  منظمة الصحة العاملية

  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  املنظمة العاملية للسياحة

  نظومة األمم املتحدةمبمنظمات ذات صلة   -زاي   

  ولية للطاقة الذريةالوكالة الد
                       مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدويل

  منظمة التجارة العاملية
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  املرفق الثاين

قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املـستوى يف                
 العامـل بوصـفه      من جدول أعمال مؤمتر األطـراف      ١٥إطار البند   

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  أفرقة التفاوض  - ألف  
Australia (speaking on behalf of the Umbrella Group) 
H.E. Ms. Penny Y. Wong  
Minister for Climate Change and Water 
 
Ethiopia  
(speaking on behalf of the African Group) 
H.E. Mr. Meles Zenawi  
Prime Minister 
 
Grenada (speaking on behalf of the Alliance of Small 
Island States) 
H.E. Mr. Tillman Thomas  
Prime Minister 

Lesotho (speaking on behalf of the least developed 
countries) 
H.E. Mr. Pakalitha Bethuel Mosisili  
Prime Minister 
 
Sudan (speaking on behalf of the Group of 77 and 
China) 
H.E. Mr. Nafie Ali Nafie  
Assistant President of Sudan and Chair of the Group of 
77 and China for 2009 
 
Sweden (speaking on behalf of the European Union) 
H.E. Mr. Andreas Carlgren  
Minister for the Environment 
 

  األطراف  -باء   
Afghanistan  
H.R.H. Prince Mostapha Zaher  
Director-General, Environmental Protection Agency 
 
Albania  
H.E. Mr. Sali Berisha  
Prime Minister 
 
Angola  
H.E. Ms. Maria de Fatima M. Jardim  
Minister of Environment 
 
Argentina  
H.E. Mr. Jorge Enrique Taiana  
Minister of Foreign Affairs  
Australia  
H.E. Mr. Kevin M. Rudd  
Prime Minister 
 

Azerbaijan  
H.E. Mr. Huseyngulu Seid Baghirov  
Minister of Ecology and Natural Resources 
 
Bahamas  
H.E. Mr. Hubert A. Ingraham  
Prime Minister 
 
Bahrain  
H.E. Mr. Juma Ahmed Alkaabi  
Minister of Environment 
 
Bangladesh  
H.E. Sheikh Hasina  
Prime Minister  
Barbados  
H.E. Ms. Maxine P. O. McClean  
Minister of Foreign Affairs 
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Belarus  
H.E. Mr. Vladimir Tsalko  
Minister of Natural Resources and Environmental 
Protection 
 

Austria  
H.E. Mr. Werner Faymann  
Federal Chancellor 
 
Belgium  
H.E. Mr. Paul Magnette  
Minister for Climate and Energy 
 
Belize  
H.E. Mr. Dean O. Barrow  
Prime Minister and Minister of Finance 
 
Benin  
H.E. Mr. Justin Sossou Adanmayi  
Minister of Environment and Nature Protection 
 
Bhutan  
H.E. Mr. Pema Gyamtsho  
Minister of Agriculture and Member National 
Environment Commission 
 
Bolivia (Plurinational State of) 
H.E. Mr. Juan Evo Morales Ayma  
President 
 
Botswana  
H.E. Mr. Onkokame Kitso Mokaila  
Minister of Environment, Wildlife and Tourism 
 
Brazil 
H.E. Mr. Luiz I. Lula da Silva  
President 
 
Burkina Faso  
H.E. Mr. Blaise Compaore  
President 
 
Burundi  
H.E. Mr. Ives Sahinguvu  
Deputy Head of State 
 
Cambodia  
H.E. Mr. Namhong Hor  
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs 
and International Cooperation 
 
Cameroon  
H.E. Mr. Paul Biya  
President 
 
Canada  
H.E. Mr. Jim Prentice  
Minister of the Environment 
 

Central African Republic  
H.E. Mr. Francois Bozize Yangouvonda  
President  
 
Chad  
H.E. Mr. Idriss Deby Itno  
President 
 
Chile  
H.E. Ms. Ana Lya Uriarte  
Minister of Environment 
 
Colombia  
H.E. Mr. Alvaro Uribe Velez  
President 
 
Comoros 
H.E. Mr. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi  
President 
 
Congo 
H.E. Mr. Denis Sassou-Nguesso  
President 
 
Cook Islands  
H.E. Mr. Jim Marurai  
Prime Minister 
 
Costa Rica  
H.E. Mr. Jorge Rodríguez  
Minister of Environment, Energy and 
Telecommunication 
 
Côte D’Ivoire  
H.E. Mr. Youssouf Bakayoko  
Minister of Foreign Affairs 
 
Croatia  
H.E. Mr. Stjepan Mesić  
President 
 
Cuba 
H.E. Mr. Esteban Lazo Hernández  
Vice-President 
 
Cyprus  
H.E. Mr. Demetris Christofias  
President 
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Czech Republic  
H.E. Mr. Jan Dusík  
Minister of Environment 
 

Democratic Republic of the Congo  
H.E. Mr. Jose Edouard Bononge Endundo  
Minister of Environment, Nature Conservation and 
Tourism 
 
Denmark  
H.E. Ms. Lykke Friis  
Minister for Climate and Energy 
 
Djibouti  
H.E. Mr. Dileita Mohamed Dileita  
Prime Minister 
 
Dominica  
H.E. Mr. Lloyd Gabriel Pascal  
Ambassador, Ministry of Health and Environment 
 
Dominican Republic  
H.E. Mr. Rafael Alburquerque  
Vice-President 
 
Ecuador  
H.E. Mr. Fander Falconi  
Minister of Foreign Affairs 
 
Egypt  
H.E. Mr. Ahmed Aboulgheit  
Minister of Foreign Affairs 
 
El Salvador  
H.E. Mr. Herman Humberto Rosa Chávez  
Minister of the Environment 
 
Equatorial Guinea  
H.E. Mr. Ignacio Milam Tang  
Prime Minister 
 
Estonia  
H.E. Mr. Jaanus Tamviki  
Minister of the Environment 
 
European Union  
H.E. Mr. José Manuel Barroso  
President, European Commission 
 
Fiji  
H.E. Mr. Ratu Inoke Kubuabola  
Minister for Foreign Affairs, International Cooperation 
and Civil Aviation 
 
Iceland  
H.E. Ms. Svandís Svavarsdóttir  
Minister for the Environment 

Finland  
H.E. Ms. Tarja Halonen  
President 
 
France  
H.E. Mr. Nicolas Sarkozy  
President 
 
Gabon  
H.E. Mr. Ali Bongo Ondimba  
President 
 
Gambia  
H.E. Ms. Aja Isa Tou Njie Saidy  
Vice-President and Minister of Women's Affairs 
 
Georgia  
H.E. Mr. Mikheil Saakashvili  
President 
 
Germany  
H.E. Ms. Angela Merkel  
Federal Chancellor 
 
Ghana  
H.E. Mr. Evans Atta-Mills  
President 
 
Greece 
H.E. Mr. George Papandreou  
Prime Minister and Minister of Foreign Affairs 
 
Guatemala  
H.E. Mr. José Rafael Espada  
Vice President 
 
Guinea-Bissau  
H.E. Ms. Maria Adiato Djaló Nandigna  
Vice-Prime Minister 
 
Guyana  
H.E. Mr. Bharrat Jagdeo  
President 
 
Haiti  
H.E. Mr. Jean-Marie Claude Germain  
Minister of Environment 
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Hungary 
H.E. Mr. Gordon Bajnai  
Prime Minister 
 

India  
H.E. Mr. Jairam Ramesh  
Minister for Environment and Forests 
 
Indonesia  
H.E. Mr. Susilo B. Yudhoyono  
President 
 
Iran (Islamic Republic of) 
H.E. Mr. Mahmoud Ahmadinejad  
President 
 
Ireland  
H.E. Mr. John Gormley  
Minister for the Environment, Heritage and Local 
Government 
 
Israel  
H.E. Mr. Shimon Peres  
President 
 
Italy  
H.E. Ms. Stefania Prestigiacomo  
Minister of Environment, Land and Sea 
 
Jamaica  
H.E. Mr. Kenneth Baugh  
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs 
and Foreign Trade 
 
Japan  
H.E. Mr. Sakihito Ozawa  
Minister of the Environment 
 
Jordan  
H.R.H. Prince Hamzah bin Al-Hussein  
Prince 
 
Kazakhstan  
H.E. Mr. Nurgali Sadvakasovich Ashimov  
Minister of Environmental Protection 
 
Kenya  
H.E. Mr. Mwai E. Kibaki  
President 
 
Malta  
H.E. Mr. Lawrence Gonzi  
Prime Minister 
 
Marshall Islands  
H.E. Mr. Jurelang Zedkaia  
President 

Kiribati  
H.E. Mr. Anote Tong  
President 
 
Kuwait 
H.H. Sheikh Nasser Mohammed Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah  
Prime Minister 
 
Kyrgyzstan  
Mr. Arstanbek A. Davletkeldiev  
Director, State Agency on Environment Protection and 
Forestry (SAEPF) 
 
Lao People’s Democratic Republic  
H.E. Mr. Asang Laoly  
Deputy Prime Minister 
 
Latvia  
H.E. Mr. Raimonds Vejonis  
Minister of Environment 
 
Lebanon  
H.E. Mr. Saad R. Harriri  
Prime Minister 
 
Lesotho  
H.E. Mr. Mohlabi Kenneth Tsekoa  
Minister of Foreign Affairs and International Relations 
 
Liberia  
H.E. Mr. Joseph N. Boakai  
Vice President 
 
Malawi  
H.E. Mr. Grain W. P. Malunga  
Minister of Natural Resources, Energy and Environment 
 
Malaysia  
H.E. Mr. Dato' Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak  
Prime Minister 
 
Maldives  
H.E. Mr. Mohamed Nasheed  
President 
 
Mali  
H.E. Mr. Amadou Toumani Touré  
President 
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Mauritania 
H.E. Mr. Mohamed Ould Abdel Aziz  
President 
 
Mauritius  
H.E. Mr. Navinchandra Ramgoolam  
Prime Minister 
 
Mexico  
H.E. Mr. Felipe Calderón Hinojosa  
President 
 
Micronesia (Federated States of) 
H.E. Mr. Emanuel Mori  
President 
 
Monaco  
H.S.H. Prince Albert  
Head of State 
 
Mongolia  
H.E. Mr. Tsakhia Elbegdorj  
President 
 
Montenegro  
H.E. Mr. Milo Djukanovic  
Prime Minister 
 
Morocco  
H.E. Mr. Abbas El Fassi  
Prime Minister 
 
Mozambique  
H.E. Ms. Alcinda Antonio de Abreu  
Minister for Coordination of Environmental 
Affairs 
 
Myanmar  
H.E. Mr. Nyan Win  
Minister of Foreign Affairs 
 
Papua New Guinea  
H.E. Grand Chief Sir Michael Thomas Somare  
Prime Minister 

 
Paraguay  
H.E. Mr. Oscar Rivas  
Minister of Environment 
 
Peru  
H.E. Mr. Antonio Brack  
Minister of Environment 

Namibia  
H.E. Mr. Nahas Angula  
Prime Minister 
 
Nauru  
H.E. Mr. Marcus A. Stephen  
President 
 
Nepal  
H.E. Mr. Madhav Kumar Nepal  
Prime Minister 
 
Netherlands  
H.E. Ms. Jacqueline Cramer  
Minister of Environment and Spatial Planning 
 
New Zealand  
H.E. Mr. John Key  
Prime Minister 
 
Nicaragua  
H.E. Mr. Samuel Santos López  
Minister for Foreign Affairs 
 
Niger  
H.E. Mr. Issoufou Baco  
Minister of Environment 
 
Nigeria 
H.E. Chief Ojo Maduekede  
Minister of Foreign Affairs 
 
Niue  
H.E. Mr. Toke T. Talagi  
Premier 
 
Norway  
H.E. Mr. Jens Stoltenberg  
Prime Minister 
 
Pakistan  
H.E. Mr. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi  
Minister for Foreign Affairs 
 
Palau  
H.E. Mr. Johnson Toribiong  
President 
 
Panama  
H.E. Mr. Javier Arias  
Deputy Minister of Foreign Affairs 
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Philippines  
H.E. Ms. Gloria Macapagal Arroyo  
President 
 
Poland  
H.E. Mr. Bernard Blaszczyk  
Vice-Minister of the Environment 
 
Portugal  
H.E. Mr. José Sócrates  
Prime Minister 
 
Qatar 
H.E. Mr. Abdullah ben Mubarak Al-Maadhadi  
Minister of the Environment 
 
Republic of Korea  
H.E. Mr. Myung-bak Lee  
President 
 
Romania  
H.E. Mr. Traian Băsescu  
President 
 
Russian Federation  
H.E. Mr. Igor Shuvalov  
First Deputy Prime Minister 
 
Rwanda  
H.E. Mr. Stanislas Kamanzi  
Minister of Lands and Environment 
 
Saint Kitts and Nevis  
H.E. Mr. Denzil Douglas  
Prime Minister and Minister of Foreign Affairs 
 
Saint Lucia  
H.E. Mr. Stephenson King  
Prime Minister 
 
Suriname  
H.E. Mr. Runaldo Ronald Venetiaan  
President 
 
Swaziland 
H.E. Mr. Sibusiso B. Dlamini  
Prime Minister 
 
Switzerland  
H.E. Mr. Moritz Leuenberger  
Vice-President and Head of the Federal Department for 
the Environment, Transport, Energy and 
Communications 
 
 

Samoa  
H.E. Mr. Tuilaepa L. S. Malielegaoi  
Prime Minister 
 
Sao Tome and Principe  
H.E. Mr. Joaquim Rafael Branco  
Prime Minister 
 
Saudi Arabia  
H.E. Mr. Ali Ibrahim Al Naimi  
Minister of Petroleum and Mineral Resources 
 
Senegal  
H.E. Mr. Abdoulaye Wade  
President 
 
Seychelles  
H.E. Mr. James Alix Michel  
President 
 
Sierra Leone  
H.E. Mr. Ogunlade Robert Davidson  
Minister of Energy and Water Resources 
 
Singapore  
H.E. Mr. LEE Hsien Loong  
Prime Minister 
 
Solomon Islands  
H.E. Mr. Gordon Darcy Lilo  
Minister of Environment, Conservation and 
Meteorology 
 
Somalia  
H.E. Mr. Buri Mohamed Hamza  
Minister of Environment 
 
Spain  
H.E. Mr. José Luis Rodríguez Zapatero  
President of the Government 
 
Sri Lanka  
H.E. Mr. Patali Champika Ranawaka  
Minister of Environment and Natural Resources 
 
Sudan  
H.E. Mr. Ahmed Babeker Nahar  
Minister of Environment and Physical Development 
 
Turkey 
H.E. Mr. Abdullah Gül  
President 
 



FCCC/KP/CMP/2009/21 

43 GE.10-60584 

Syrian Arab Republic  
H.E. Ms. Kaoukab Alsabah Daya  
Minister of State for Environment Affairs 
 
Tajikistan 
H.E. Mr. Emomali Rahmon  
President 
 
Thailand  
H.E. Mr. Abhisit Vejjajiva  
Prime Minister 
 
The former Yugoslav Republic of Macedonia  
H.E. Mr. Gjorge Ivanov  
President 
 
Timor-Leste  
H.E. Mr. Joao Mendes Gonçalves  
Minister for Economy and Development 
 
Togo  
H.E. Mr. Kossivi Ayikoe  
Minister of Environment and Forest Resources 
 
Tonga  
H.E. Mr. Viliami Tau Tangi  
Deputy Prime Minister and Minister of Health 
 
Trinidad and Tobago 
H.E. Mr. Patrick Manning  
Prime Minister 
 
Tunisia  
H.E. Mr. Nadhir Hamada  
Minister of Environment and Sustainable Development 
 
Tuvalu  
H.E. Mr. Apisai Ielemia  
Prime Minister 
 
Uganda  
H.E. Ms. Maria Mutagamba  
Minister of Water and Environment 

Ukraine  
Mr. Igor Lupaltsov  
Head, The National Environmental Investment Agency 
 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland  
H.E. Mr. Gordon Brown  
Prime Minister 
 
United Republic of Tanzania  
H.E. Mr. Ali Mohamed Shein  
Vice-President 
 
Uruguay  
H.E. Mr. Carlos Colacce  
Minister of Housing, Land Planning and Environment 
 
Vanuatu  
H.E. Mr. Edward Natapei Nipake  
Prime Minister 
 
Venezuela (Bolivarian Republic of)  
H.E. Mr. Hugo Chávez Frías  
President 
 
Viet Nam  
H.E. Mr. Nguyen Tan Dung  
Prime Minister 
 
Yemen  
H.E. Mr. Mohammed Lutf Al-Eryani  
Ambassador to the Federal Republic of Germany 
 
Zambia  
H.E. Ms. Catherine Namugala  
Minister of Tourism, Environment and Natural 
Resources 
 
Zimbabwe  
H.E. Mr. Robert Gabriel Mugabe  
President 

الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب يف دورات وأعمـال      - جيم  
  اجلمعية العامة واليت هلا بعثات مراِقبة دائمة يف املقر

Palestine 
H.E. Mr. Salam Fayyad  
Prime Minister 
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  املرفق الثالث

ميـة  قائمة بأمساء املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكو           
 من  ١٥اليت أدلت ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند           

 اجتماع األطراف يف     العامل بوصفه  جدول أعمال مؤمتر األطراف   
  بروتوكول كيوتو

  املنظمات احلكومية الدولية  - ألف  
  جلنة احمليط اهلندي

  املصرف األورويب لالستثمار
  املرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي

  جلنة هلسنكي
  املعهد الدويل للتربيد

  الرابطة الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية واملؤسسات املماثلة
  الوكالة الدولية للطاقة

  املنظمة الدولية لألخشاب املدارية
   االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة

  جامعة الدول العربية
  اجمللس الوزاري لبلدان الشمال األورويب

   والتنمية يف امليدان االقتصاديمنظمة التعاون
  املنظمة الدولية للفرنكوفونية

  منظمة البلدان املصدرة للنفط 
  جلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط

مهية الدولية وخاصة بوصفها موئال للطيـور املائيـة         ألاتفاقية األراضي الرطبة ذات ا    
  )اتفاقية رامسار(

  لوسطى والشرقيةاملركز اإلقليمي للبيئة يف أوروبا ا
  مركز اجلنوب
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  ت هبا منظمات غري حكوميةلالبيانات اليت أد  - باء  
 متحدثة باسم  املنظمة

            كنائس العامل املعونة املسيحية

 منتدى اجملتمع املدين املعين باملناخ

                             الشبكة الدولية للعمل املناخي

  احتاد الصناعيني الدامنركيني
Gesellschaft für Bedrohte Völker 

   احلكومات-اجمللس الدويل للمبادرات البيئية احمللية 
 احمللية املعنية باالستدامة

                             االحتاد الدويل للمنتجني الزراعيني

 االحتاد الدويل لنقابات العمال

 ة واالقتصاديةياملركز املشترك للدراسات السياس

 Life e.Vمنظمة 

  الشبيبة األمريكية من أجل التنمية املستدامة
 كوبينغجامعة لين

ظمـات  من املن  ، وهو منتدى موازٍ   ٠٩منتدى املناخ   
  غري احلكومية

  املعنية بالبيئةملنظمات غري احلكومية ا
 املنظمات غري احلكومية لألعمال التجارية والصناعة

 منظمات الشعوب األصلية

 احلكومات احمللية والسلطات البلدية

 عنيراملنظمات غري احلكومية للمزا

  غري احلكوميةاملنظمات النقابية

 املعنية بالبيئةاملنظمات غري احلكومية 

 املنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة واملسائل اجلنسانية

 املنظمات غري احلكومية للشباب

  املنظمات غري احلكومية املستقلة للبحوث  
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  املرفق الرابع

   ٢٠١٣-٢٠١٠اجلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية،     
  يونيه/ حزيران١١مايو إىل / أيار٣١من  :٢٠١٠ االجتماعات األوىل عام فترة •

 كانون ١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩من  :٢٠١٠فترة االجتماعات الثانية عام  •
 ديسمرب/األول

 يونيه/ حزيران١٧-٦ :٢٠١١فترة االجتماعات األوىل عام  •

 كانون ٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨من  :٢٠١١فترة االجتماعات الثانية عام  •
 ديسمرب/األول

 مايو/ أيار٢٥-١٤ :٢٠١٢فترة االجتماعات األوىل عام  •

 كانون ٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦من  :٢٠١٢فترة االجتماعات الثانية عام  •
 ديسمرب/األول

 يونيه/ حزيران١٤-٣ :٢٠١٣فترة االجتماعات األوىل عام  •

 نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-١١ :٢٠١٣فترة االجتماعات الثانية عام  •
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  املرفق اخلامس 

الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             
  يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

FCCC/KP/CMP/2009/1 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/KP/CMP/2009/1/Add.1   جـدول  . إضـافة . مذكرة من األمني التنفيذي    . وشروحه جدول األعمال املؤقت
األعمال املؤقت التكميلي ومعلومات إضافية بشأن ترتيبات عقد الدورات واجلـزء      

  الرفيع املستوى

FCCC/KP/CMP/2009/2  اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية واملفوضية األوروبية باسم اجلماعـة األوروبية
 مذكرة من األمانة. عديل على بروتوكول كيوتوودوهلا األعضاء، بإدخال ت

FCCC/KP/CMP/2009/3 حبصانات األفـراد   اقتراح مقدم من توفالو لتعديل أحكام بروتوكول كيوتو املتعلقة
 مذكرة من األمانة. العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب الربوتوكول

FCCC/KP/CMP/2009/4  مذكرة من األمانة. بروتوكول كيوتو تعديالت على إلدخالاقتراح من توفالو 

FCCC/KP/CMP/2009/5  مذكرة من األمانة.  تعديالت على بروتوكول كيوتوإلدخالاقتراح من الفلبني 

FCCC/KP/CMP/2009/6 من األمانةمقدمة مذكرة . اقتراح من نيوزيلندا لتعديل بروتوكول كيوتو 

FCCC/KP/CMP/2009/7   وكول كيوتو مقدم من إندونيسيا وأوغندا وباكستان  تعديل على بروت   إدخالاقتراح
والربازيل وبنن وبوركينا فاسو وتوغو واجلزائر ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية          

الدميقراطية وجنوب أفريقيا والرأس األخضر ورواندا وزامبيا وزمبـابوي          الكونغو
الصني وغامبيا  وسري النكا والسلفادور والسنغال وسوازيلند وسرياليون وسيشيل و       

يا ومايل وماليزيـا واملغـرب ومـالوي        ريوغانا والكامريون والكونغو وكينيا وليب    
 مذكرة مقدمة من األمانة. ومنغوليا وموريشيوس وموزامبيق ونيجرييا واهلند

FCCC/KP/CMP/2009/8      مذكرة مقدمة  .  تعديالت على بروتوكول كيوتو    إلدخالاقتراح مقدم من كولومبيا
 من األمانة

FCCC/KP/CMP/2009/9      مذكرة.  تعديالت على بروتوكول كيوتو    إلدخالمقترح مقدم من بيالروس
 أعدهتا األمانة

FCCC/KP/CMP/2009/10 مذكرة من األمانة. اقتراح من أستراليا إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو 
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FCCC/KP/CMP/2009/11  مذكرة من األمانة. ل كيوتو تعديالت على بروتوكوإلدخالاقتراح من اليابان 

FCCC/KP/CMP/2009/12            اقتراح مقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميات وباسم باراغواي ومجهورية فرتويال
 مذكرة مقدمة من األمانة.  تعديل على بروتوكول كيوتوإلدخالالبوليفارية وماليزيا 

FCCC/KP/CMP/2009/13       مـذكرة  .  تعديالت على بروتوكول كيوتو    خالإلداقتراح من بابوا غينيا اجلديدة
 مقدمة من األمانة

FCCC/KP/CMP/2009/14 مذكرة من رئيس جملس صندوق التكيف. تقرير جملس صندوق التكيف 

FCCC/KP/CMP/2009/15              التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب
  األمانةمذكرة مقدمة من. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/15/Add.1 Annual compilation and accounting report for Annex B Parties under the 

Kyoto Protocol. Note by the secretariat. Addendum. Compliation and 

accounting information by Party 

FCCC/KP/CMP/2009/16    ي آللية التنمية النظيفة املقدَّم إىل مؤمتر األطـراف    التقرير السنوي للمجلس التنفيذ /
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/17        اجتمـاع األطـراف يف     /التقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف
 بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/18  
(Parts I and II and Part I/Corr.1) 

/ ير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقدم إىل مؤمتر األطـراف           التقر
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/19 مذكرة من . التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو
 إعداد األمانة

FCCC/CP/2009/10– 
FCCC/KP/CMP/2009/20 

 تقرير املكتب . املتعلق بوثائق التفويضالتقرير

FCCC/KP/CMP/2009/L.1    اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عـن/مشروع تقرير مؤمتر األطراف
 دورته اخلامسة

FCCC/KP/CMP/2009/L.2 مقترح من الرئيس. تقرير جملس صندوق التكيف 

FCCC/KP/CMP/2009/L.3      مـشروع  . رفق باء لربوتوكـول كيوتـو     اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل امل
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/KP/CMP/2009/L.4 جلنة االمتثال. مقترح من الرئيس 
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FCCC/CP/2009/L.4– 
FCCC/KP/CMP/2009/L.5 

مـشروع  . اإلعراب عن االمتنان حلكومة مملكة الدامنرك ولسكان مدينة كوبنهاغن        
 قرار مقدم من املكسيك

FCCC/KP/CMP/2009/L.7  اقتراح مقدم من الرئيس.  من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة 

FCCC/KP/CMP/2009/L.8           نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة
 مقترح من الرئيس. يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/L.9 اتفاق كوبنهاغن. اح مقدم من الرئيساقتر 

FCCC/KP/CMP/2009/L.10 اقتراح مقدم من الرئيس. مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة 

FCCC/SBSTA/2009/3 and Add.1             تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الثالثني املعقـودة يف
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2009/4 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBSTA/2009/L.13             مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال دورهتـا
 احلادية والثالثني

FCCC/SBI/2009/8 and Add. 1   إىل  ١ية للتنفيذ عن دورهتا الثالثني املعقودة يف بون يف الفترة من            تقرير اهليئة الفرع 
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠

FCCC/SBI/2009/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBI/2009/L.17 مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية والثالثني 

FCCC/SBI/2009/L.20 مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو 

FCCC/SBI/2009/L.21/Add.2 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية 

FCCC/KP/AWG/2009/5      درجـة يف   االلتزامات اإلضافية لألطـراف امل    ب املعينتقرير الفريق العامل املخصص
املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن دورته السابعة املعقودة يف بون يف الفترة             

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩ من

FCCC/KP/AWG/2009/9       االلتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف       بتقرير الفريق العامل املخصص املعين
يف الفترة   ورته الثامنة، املعقودة يف بون    املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن د      

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١من 
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FCCC/KP/AWG/2009/14             تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف املدرجـة يف
املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته التاسـعة، املعقـودة يف             

، ويف  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨بانكوك يف الفترة من     
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢برشلونة يف الفترة من 

FCCC/KP/AWG/2009/15 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/KP/AWG/2009/L.14 ضافية لألطراف املدرجة مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإل
 يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن أعمال دورته العاشرة

FCCC/KP/AWG/2009/L.15           تقرير الفريق العامل املخصص املعـين بااللـتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف
اجتماع األطـراف يف    /املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو إىل مؤمتر األطراف       

 كول كيوتو يف دورته اخلامسةبروتو

    
 
  

  


