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 طارية بشأناالتفاقية اإل
  تغري املناخ

  
   يف بروتوكول كيوتواألطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافمؤمتر 

 يف بروتوكـول    األطراف العامل بوصفه اجتماع     األطرافتقرير مؤمتر       
 تشرين  ٢٨بان يف الفترة من     دورته السابعة املعقودة يف دير     كيوتو عن 

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١نوفمرب إىل /الثاين

  اجلزء األول    
  املداوالت    
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٥  ١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٦  ٢٠-٢  ................................) من جدول األعمال٢ البند( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٦  ٣-٢  ...............................................دول األعمالإقرار ج  - ألف     
  ٨  ٦-٤  .........................انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  -  باء     
  ٨  ١٤-٧  .............تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  - جيم     
  ١٠  ١٧-١٥  ...........................املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  - دال     
  ١١  ١٩-١٨  ...........................................................احلضور  -  هاء     
  ١١  ٢٠  ............................................................ الوثائق   -  واو     

  ١١  ٢٧-٢١  ..........................)من جدول األعمال ٣د البن(تقريرا اهليئتني الفرعيتني   - ثالثاً  
  ١١  ٢٤-٢١  .....................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف     
  ١٢  ٢٧-٢٥  ..........................................تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء     
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ضافية لألطراف املدرجـة يف     تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإل        - رابعاً  
  ١٣  ٣٣-٢٨  ............)من جدول األعمال ٤د البن( املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو      األطرافالنظر يف املقترحات املقدمة من        - خامساً  
  ١٤  ٣٨-٣٤  ...............................................) من جدول األعمال٥البند (

 مـن  ٦البنـد   (ملرفق باء لربوتوكول كيوتواقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل ا    - سادساً  
  ١٥  ٤٣-٣٩  ...........................................................)جدول األعمال

  ١٦  ٥٤-٤٤  ................)من جدول األعمال ٧د البن( املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - سابعاً  
  ١٨  ٦٢-٥٥  ...................) من جدول األعمال٨البند ( املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  - ثامناً  

  ١٨  ٦٢-٥٥  ...............................................ملشتركالتوجيه املتعلق بالتنفيذ ا     
  ١٨  ٦٢-٥٥  ................................... التوجيهية للتنفيذ املشتركئاستعراض املباد     

  ٢٠  ٧٦-٦٣  .) من جدول األعمال٩البند ( املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو  - تاسعاً  
  ٢٠  ٦٩-٦٣  .................................................تقرير جلنة االمتثال  - ألف     
 فرع اإلنفاذ التابع للجنة     طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن          -  باء     

  ٢٣  ٧٤-٧٠  ...............................١٢-م أ/٧االمتثال بشأن تنفيذ املقرر 
ءات واآلليـات املتعلقـة     تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل بـاإلجرا        - جيم     

  ٢٣  ٧٦-٧٥  ..........................................................باالمتثال
  ٢٤  ٨٨-٧٧  ..............................) من جدول األعمال١٠البند ( صندوق التكيف  - عاشراً  

  ٢٤  ٨٤-٧٧  .......................................تقرير جملس صندوق التكيف  - ألف     
  ٢٦  ٨٨-٨٥  .........................................استعراض صندوق التكيف  -  باء     

  ٢٦  ٩٠-٨٩  .........) من جدول األعمال١١البند ( املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل  - حادي عشر  
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي        األطرافالبالغات الوطنية املقدمة من       - ثاين عشر  

  ٢٧  ٩٢-٩١  ..............) من جدول األعمال١٢البند ( أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب               - ثالث عشر  

  ٢٧  ٩٤-٩٣  .............................) من جدول األعمال١٣البند ( بروتوكول كيوتو
  ٢٧  ٩٦-٩٥  .........) من جدول األعمال١٤البند ( بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - رابع عشر  

 مـن   ١٥البنـد   (  من بروتوكول كيوتـو    ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة      - خامس عشر  
  ٢٨  ٩٨-٩٧  ...........................................................)األعمال جدول

 مـن   ١٦البنـد   (  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة      - سادس عشر  
  ٢٨  ١٠٠-٩٩  ...........................................................)جدول األعمال
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 العامل بوصفه اجتماع    األطرافلفرعيتان إىل مؤمتر    مسائل أخرى أحالتها اهليئتان ا      - سابع عشر  
  ٢٨  ١٠٢-١٠١  ..................) من جدول األعمال١٧البند (  يف بروتوكول كيوتواألطراف

  ٢٩  ١٠٥-١٠٣  ...............) من جدول األعمال١٨البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ثامن عشر  
  ٢٩  ١٠٤-١٠٣  ...........................٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   - ألف     
  ٢٩  ١٠٥  .......................٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -  باء     

  ٣٠  ١١٠-١٠٦  ...........................) من جدول األعمال١٩البند ( اجلزء الرفيع املستوى  - تاسع عشر  
  ٣٠  ١٠٧-١٠٦  ..........................يب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوىحفل الترح  - ألف     
  ٣٠  ١٠٨  ...................................................األطرافبيانات   -  باء     
  ٣٠  ١٠٩  .......................................مم املتحدةبيانات مسؤويل األ  - جيم     
  ٣١  ١١٠  ................................املداوالت خالل اجلزء الرفيع املستوى  - دال     

  ٣١  ١١١  .........) من جدول األعمال٢٠البند ( بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - عشرون  
  ٣١  ١١٢  .................................) من جدول األعمال٢١البند ( مسائل أخرى  -  حادي وعشرون

  ٣١  ١١٥-١١٣  .................................)دول األعمال من ج٢٢البند ( اختتام الدورة  - ثاين وعشرون 
 يف  األطـراف  العامل بوصـفه اجتمـاع       األطرافاعتماد تقرير مؤمتر      - ألف     

  ٣١  ١١٣  .................................بروتوكول كيوتو عن دورته السابعة
  ٣٢  ١١٥-١١٤  .....................................................إغالق الدورة  -  باء     

  املرفقات
لدورة الـسابعة   أطراف بروتوكول كيوتو، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت حضرت ا            - األول  

  ٣٣  ............................ يف بروتوكول كيوتواألطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافملؤمتر 
  ٣٨  ...................................٢٠١٦-٢٠١٢اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية،   - الثاين  
 يف بروتوكـول كيوتـو يف       األطراف العامل بوصفه اجتماع     األطرافالوثائق املعروضة على مؤمتر       - الثالث  

  ٣٩  ..............................................................................السابعة دورته
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  اجلزء الثاين    
 األطـراف  العامل بوصفه اجتماع     األطرافاإلجراء الذي اختذه مؤمتر         

  يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة

 العامـل بوصـفه اجتمـاع       األطـراف املقررات اليت اعتمدها مؤمتر         
   يف بروتوكول كيوتواألطراف

    FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1  
  املقرر

 العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف        فريقالحمصلة عمل     ٧-إم أ/١  
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   ٧-إم أ/٢  
  االجتار باالنبعاثات، واآلليات القائمة على مشاريع  ٧-إم أ/٣  
ات املصادر، واملقاييس املوحَّدة حلساب مكافئ    غازات الدفيئة والقطاعات وفئ     ٧-إم أ/٤  

ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالـة     
  بواسطة البواليع؛ وغري ذلك من القضايا املنهجية 

النظر يف املعلومات املتعلقة بالنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، مبـا يف             ٧-إم أ/٥  
ثار التبعية، اليت ميكن أن تترتب على األدوات والسياسات والتـدابري           ذلك اآل 

  واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول 

    FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.2  
  تقرير جملس صندوق التكيف   ٧-إم أ/٦  
  استعراض صندوق التكيف   ٧-إم أ/٧  
  لتنمية النظيفةمزيد من اإلرشادات املتعلقة بآلية ا  ٧-إم أ/٨  
  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة   ٧-إم أ/٩  
طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربـون وختزينـه يف التكوينـات              ٧-إم أ/١٠  

   اجليولوجية باعتبارمها نشاطني من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
   من بروتوكول كيوتو ٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة   ٧-إم أ/١١  
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  جلنة االمتثال  ٧-إم أ/١٢  
  اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو   ٧-إم أ/١٣  
طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التـابع للجنـة                 ٧-إم أ/١٤  

   ١٢-م أ/٧االمتثال بشأن تنفيذ املقرر 
  وجب بروتوكول كيوتو بناء القدرات مب  ٧-إم أ/١٥  
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية   ٧-إم أ/١٦  
   ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ٧-إ أم/١٧  

  القرار
 -اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية جنوب أفريقيا وملقاطعة كوازولـو             ٧-إم أ/١  

  ناتال ولسكان مدينة ديربان

  رةافتتاح الدو  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 يف  األطـراف  العامـل بوصـفه اجتمـاع        األطرافعقدت الدورة السابعة ملؤمتر       -١

 مـن   ١٣ من املادة    ٦ بالفقرة   ، عمالً )األطرافاجتماع  /األطرافمؤمتر  (بروتوكول كيوتو   
بروتوكول كيوتو، يف قصر املؤمترات الدويل ومركز معارض ديربان يف ديربـان، جنـوب              

وزيرة العالقـات الدوليـة     ، وافتتحت الدورة    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨قيا، يف   أفري
اجتماع /األطرافماشابان، رئيسة مؤمتر     -، السيدة ماييت نكوانا     والتعاون يف جنوب أفريقيا   

  .)١( يف دورته السابعةاألطراف

__________ 

. اجتماع األطراف مقترنة بالدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف  /ُعقدت الدورة السابعة ملؤمتر األطراف     )١(
ـ  . يف تقرير منفصل  وترد مداوالت مؤمتر األطراف      ت يف وترد اإلحاالت إىل البيانات وكلمة ترحيـب أُلقي

وترد مداوالت اجللسات املـشتركة الـيت       . مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف تقرير مؤمتر األطراف         
اجتماع األطراف أثناء اجلزء الرفيع املستوى من الدورتني يف كـال           /عقدها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    

: وقع الشبكي لالتفاقية يف العنوان التـايل      ومجيع الوثائق والبث الشبكي للمداوالت متاحة يف امل       . التقريرين
<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>.  
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  )٢(املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢ البند(

   جدول األعمالإقرار  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢د البن(
، املعقودة  )٣( يف جلسته األوىل   األطرافاجتماع  /األطرافكان معروضاً على مؤمتر       -٢

نوفمرب، مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية تتضمن جـدول األعمـال           / تشرين الثاين  ٢٨يف  
قت قد أُعد باالتفاق    وكان جدول األعمال املؤ   . )FCCC/KP/CMP/2011/1(املؤقت وشروحه 
 يف دورته السادسة، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت         األطرافاجتماع  /األطرافمع رئيسة مؤمتر    

 خالل الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، وآراء أعـضاء مكتـب            األطرافعنها  
  . األطرافمؤمتر 

التايل بناء على اقتـراح      جدول األعمال    األطرافاجتماع  /األطرافواعتمد مؤمتر     -٣
  :رئيسته يف الدورة السابعة

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ( 
  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛  )ب(
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )ج(
  .ثائق التفويضاملوافقة على التقرير املتعلق بو  )د(

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

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة           -٤
  .يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

__________ 

اجتماع األطراف، عينت الرئيسة نائب رئيس للعمل كرئيس وفقـاً          /خالل بعض جلسات مؤمتر األطراف     )٢(
ولكن، للتبسيط، ُتـستعمل  . )FCCC/CP/1996/2انظر ( من مشروع النظام الداخلي املعمول به      ٢٤للمادة  
  .طوال هذا التقرير" رئيسة"كلمة 

  .اجتماع األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة/جلسات مؤمتر األطراف )٣(
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 إلدخال تعديالت على بروتوكـول      األطراف املقترحات املقدمة من     النظر يف   -٥
  .كيوتو

  .اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو  -٦
  .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٧
  :املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٨

  التوجيه املتعلق بالتنفيذ املشترك؛  )أ(
  .اض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشتركاستعر  )ب(

  :املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو  -٩
  تقرير جلنة االمتثال؛  )أ(
طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التابع              )ب(

  ؛١٢-م أ/٧للجنة االمتثال بشأن تنفيذ املقرر 
صل باإلجراءات واآلليات املتعلقة    تعديل بروتوكول كيوتو فيما يت      )ج(

  .باالمتثال
  :صندوق التكيف  -١٠

  تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(
  .استعراض صندوق التكيف  )ب(

  .املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل  -١١
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة       األطرافالبالغات الوطنية املقدمة من       -١٢

  . بروتوكول كيوتوواليت هي أطراف أيضاً يف
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء              -١٣

  .مبوجب بروتوكول كيوتو
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٤
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٥
  .ن بروتوكول كيوتو م٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٦
 العامل بوصـفه  األطرافمسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر       -١٧

  . يف بروتوكول كيوتواألطرافاجتماع 
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  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨
  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(
  .٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(

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

 يف  األطـراف  العامل بوصفه اجتماع     األطرافاعتماد تقرير مؤمتر      )أ(
  بروتوكول كيوتو عن دورته السابعة؛

  .إغالق الدورة  )ب(

  ن املكتبانتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء م  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢د البن(
نـوفمرب، إىل أن    / تشرين الثـاين   ٢٨أشارت الرئيسة، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          -٤

بروتوكول كيوتو ينص على االستعاضة عن أي عضو من أعضاء املكتـب ميثـل طرفـاً يف       
إضـايف تنتخبـه    االتفاقية، لكنه ال يكون يف ذلك الوقت طرفاً يف بروتوكول كيوتو، بعضو             

  . يف الربتوكول من بينهااألطراف
واقترحت الرئيسة الرجوع إىل هذا البند الفرعي يف الوقت املناسب خالل الـدورة،              -٥

  .مباشرة بعد تلقي الترشيحات املتبقية وإجراء املفاوضات
  إىل تناول هذا البند الفرعي ثانيةً ألن مجيع     األطرافاجتماع  /األطرافومل يعد مؤمتر      -٦

  .أعضاء املكتب اجلدد املنتخبني ميثلون أطرافاً يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو امللحق هبا

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢د البن(
ؤمتر نوفمرب، نظر م  / تشرين الثاين  ٢٨وجهت الرئيسة، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          -٧

  إىل شروح جـدول األعمـال املؤقـت الـواردة يف الوثيقـة             األطرافاجتماع  /األطراف
FCCC/KP/CMP/2011/1 . والحظت أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان هبدف القيام، قبل انتهاء

ديسمرب، بإعداد مشاريع مقررات واستنتاجات لتقـدميها إىل        / كانون األول  ٣دورتيهما يف   
والحظت أيضاً أن الفريق العامـل املخـصص املعـين          . األطرافع  اجتما/األطرافمؤمتر  

فريـق  (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو            
  .سيقدم نتائج أعماله قبل اختتام الدورة) االلتزامات اإلضافية
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 إحالة بنود إىل    رافاألطاجتماع  /األطراف على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر        ًوبناء  -٨
اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي مشاريع مقررات أو استنتاجات مناسبة بشأهنا، وذلـك             

  :على النحو التايل

  اهليئة الفرعية للتنفيذ    
تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقـة           )ج(٩البند 

  باالمتثال
  ل املعامالت الدويلاملسائل املتعلقة بسج  ١١البند 
 املدرجـة يف املرفـق األول       األطرافالبالغات الوطنية املقدمة من       ١٢البند 

  لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق            ١٣البند 

  باء مبوجب بروتوكول كيوتو
  وجب بروتوكول كيوتوبناء القدرات مب  ١٤البند 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   ١٦البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(١٨البند 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   ١٥البند 
تقرير الفريـق العامـل املخـصص املعـين         " من جدول األعمال     ٤ا يتعلق بالبند    فيم  -٩

، أبلغـت  "بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو          
، سيقدم  )نيوزيلندا(الرئيسة املندوبني بأن رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد أدريان مايسي           

 تقريراً عن أعمال الفريق عند استكماله يف جلسة الحقة          األطرافاجتماع  /افاألطرإىل مؤمتر   
  .ودعت السيد مايسي إىل تقدمي معلومات بشأن تنظيم أعمال فريق االلتزامات اإلضافية

وأشارت الرئيسة إىل توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن مشاركة مراقبني يف الدورات           -١٠
ح على األقل اجللستان األوىل واألخرية من املشاورات غري الرمسية          غري الرمسية واقترح أن ُتفت    

  .)٤(أمام املنظمات املراقبة حسب االقتضاء
 على املضي قدماً يف عمله علـى أسـاس          األطرافاجتماع  /األطرافووافق مؤمتر     -١١

  .اقتراحات الرئيسة
، وسويـسرا   ) والـصني  ٧٧ لباسم جمموعة ا  (وأدىل ببيانات عامة ممثلو األرجنتني        -١٢

، واالحتـاد األورويب  )باسم اجملموعـة املختلطـة  (، وأستراليا   )جمموعة السالمة البيئية   باسم(
__________ 

)٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة.  
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باسـم الـدول    (، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة      )االحتاد األورويب ودوله األعضاء    باسم(
، )ان منواً باسم أقل البلد  (، وغامبيا   )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (، وغرينادا   )األفريقية

باسم الربازيل، وجنوب أفريقيا،    (، والصني   )باسم اجملموعة العربية  (واململكة العربية السعودية    
، وبابوا غينيا اجلديدة )باسم منظومة التكامل ألمريكا الوسطى(، والسلفادور  )واهلند، والصني 

باسـم التحـالف    ()البوليفارية -مجهورية (، وفرتويال )باسم ائتالف بلدان الغابات املطرية  (
  .)٥()املعاهدة التجارية للشعوب -البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية 

وعند إغالق باب البيانات العامة، شددت الرئيسة على التزامها الشخصي بالعمـل              -١٣
وهلـذا  . عن كثب مع رؤساء مجيع اهليئات الفرعية األربع ومع منسقي اجملموعات التفاوضية           

ة، على مدى فترة الدورة اليت دامت أسبوعني، مخس جلسات تقييمية           الغرض، عقدت الرئيس  
وُعقـدت  . عامة كان اهلدف منها ضمان حتقيق تقدم مفتوح وشامل وشفاف يف املفاوضات     

 خالهلا املسائل التفاوضية الرئيسية يف      األطرافناقشت   )٦()إندابات(جمموعة جلسات حوارية    
  .إطار غري رمسي

عامة بيانان قدمهما ممثال فئتني من املنظمـات غـري احلكوميـة            وُوزع يف اجللسة ال     -١٤
  ).املنظمات غري احلكومية البيئية ومنظمات الشعوب األصلية(

  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢د البن(

، ذكَّرت الرئيسة   ديسمرب/ كانون األول  ١٠يف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف         -١٥
 ١-م أإ/٣٦ كان قد اعتمد يف دورتـه األوىل املقـرر      األطرافاجتماع  /األطرافبأن مؤمتر   

 يف بروتوكول كيوتو سينطبق     األطرافالذي ينص على أن تقدمي وثائق التفويض من جانب          
اجتمـاع  /األطـراف  ومؤمتر   األطراف يف دورات مؤمتر     األطرافعلى مشاركة ممثلي هذه     

 سيقدم، وفقاً لإلجراءات املعمول هبا، تقريراً واحـداً         األطراف وأن مكتب مؤمتر     ،األطراف
  . للموافقة عليهاألطرافاجتماع /األطراف ومؤمتر األطرافعن وثائق التفويض إىل مؤمتر 

، الذي أشـار إىل أن      )٧(ووجهت الرئيسة االنتباه إىل التقرير املتعلق بوثائق التفويض         -١٦
 من مشروع النظام الداخلي املطبَّق، بفحص وثائق تفـويض          ٢٠املادة  املكتب قام، مبوجب    

  .  ووافق عليهااألطرافممثلي 
__________ 

: البث الشبكي الكامل للجلسات العامة متاح يف املوقع التايل )٥(
<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/webcasts.php>.  

 أو االنتهاء إىل رواية خيرج هبا كافة        "رؤية مشتركة " يف التقاليد اجلنوب أفريقية مناسبة لتحقيق        "اإلندابات" )٦(
 الناجحة، يكون املشاركون منفتحني ومفعمني بروح البحث عن الصاحل العام           "اإلندابات"ويف  . املشاركني

  .عضهم البعض من أجل التوصل إىل حلول توافقية يستفيد منها اجملتمع ككلحبيث ُيصغون لب
)٧( FCCC/CP/2011/10–FCCC/KP/CMP/2011/11.  
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، اسـتناداً إىل تقريـر   األطـراف اجتماع /األطرافويف اجللسة نفسها، وافق مؤمتر      -١٧
، على وثـائق    )بوروندي والسنغال (املكتب وإىل وثائق التفويض اإلضافية املقدمة من طرفني         

  . املشاركة يف الدورةطرافاألتفويض 

  احلضور  -هاء  
، ودوريت اهليئتني الفرعيتني    األطرافاجتماع  /األطرافحضر الدورة السادسة ملؤمتر       -١٨

 طرفاً يف بروتوكول كيوتو، فضالً عن الدول والكيانات         ١٩٠اللتني تزامنتا معها، ممثلون عن      
راجمهـا، وأمانـات االتفاقيـات،      اليت هلا صفة مراقب، وممثلني عن أجهزة األمم املتحدة وب         

. والوكاالت واملؤسسات املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة           
  .الكاملة، انظر املرفق األولولالطالع على القائمة 

 املتعلـق بقبـول مـشاركة       األطراف، فإن مقرر مؤمتر     ١-م أإ /٣٦ووفقاً للمقرر     -١٩
ولالطالع على  . األطرافاجتماع  /األطرافأيضاً على مؤمتر    املنظمات بصفة مراقب سيطبق     

 ومـؤمتر   األطـراف قائمة املنظمات اليت مسح هلا باملـشاركة بـصفة مراقـب يف مـؤمتر               
  .)٨()٣ و٢اجلزءان ( FCCC/CP/2011/INF.3، انظر الوثيقة األطرافاجتماع /األطراف

   الوثائق   -واو  
 يف  األطرافاجتماع  /األطرافرضت على مؤمتر    ترد يف املرفق الثالث الوثائق اليت عُ        -٢٠

  .دورته السابعة

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني   -ثالثاً  
  )من جدول األعمال ٣د البن(

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

ة الفرعية للمشورة العلميـة      تقرير اهليئ  األطرافاجتماع  /األطرافُعرض على مؤمتر      -٢١
 ٦والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والثالثني اليت ُعقدت يف بون، بأملانيـا، يف الفتـرة مـن                 

  .)٩(٢٠١١يونيه / حزيران١٦١٠مايو إىل /أيار
__________ 

لالطالع على احملضر الكامل للمداوالت اليت تناولت هذا البند الفرعي ملؤمتر األطراف املتعلـق مبـشاركة                 )٨(
  .FCCC/CP/2011/9 من الوثيقة ٢٦-٢٤املنظمات بصفة مراقب، انظر الفقرات 

)٩( FCCC/SBSTA/2011/2.  



FCCC/KP/CMP/2011/10 

GE.12-60523 12 

ديسمرب، عرض رئيس اهليئة الفرعية     / كانون األول  ٩ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٢٢
، مشروع  )مجهورية ترتانيا املتحدة  (لوجية، السيد ريتشارد مويونغي     للمشورة العلمية والتكنو  

وقدم تقريراً شفوياً عن النتائج املتصلة مبؤمتر        )١٠(تقرير هذه اهليئة عن دورهتا اخلامسة والثالثني      
  . األطرافاجتماع /األطراف

راح ، بناء على اقت    علماً األطرافاجتماع  /األطرافويف اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر        -٢٣
من الرئيسة، بتقرير الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة،            
ومشروع تقريرها عن دورهتا اخلامسة والثالثني، والتقرير الشفوي الذي قدمـه رئيـسها،             
وأعرب عن تقديره للسيد مويونغي على دوره القيادي بوصفه رئيسا للهيئة الفرعية للمشورة             

  . لمية والتكنولوجيةالع
ويف اجللسة نفسها، أشارت الرئيسة، على حنو ما ذكره التقرير الشفوي لرئيس اهليئة               -٢٤

 قد أُوِصـّي  األطرافاجتماع /األطرافالفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، إىل أن مؤمتر      
 على اقتراح   وبناء. بالنظر يف مشروع مقرر عن مسألة احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه          

طرائق " املعنون   ٧-م أإ /١٠ املقرر   األطرافاجتماع  /األطراف، اعتمد مؤمتر    )١١(من الرئيسة 
وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتبارمها نشاطني           

  . "من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

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

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عـن دورهتـا        األطرافاجتماع  /األطرافُعرض على مؤمتر      -٢٥
  .)١٢(٢٠١١ يونيه/ حزيران١٧ إىل ٦الرابعة والثالثني اليت ُعقدت يف بون، بأملانيا، يف الفترة من 

عرض رئيس اهليئة الفرعية    ديسمرب،  / كانون األول  ٩ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٢٦
مشروع تقرير اهليئة الفرعية عن دورهتا اخلامسة ) أستراليا(جونز  -للتنفيذ السيد روبرت أون    

. األطرافاجتماع  /األطرافوقدم تقريراً شفوياً عن النتائج اليت هلا صلة مبؤمتر           ،)١٣(والثالثني
ومشروعي  )١٤(الرابعة والثالثني  مبشروع مقرر واحد يف دورهتا       وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ   

اجتمـاع  /األطـراف يف دورهتا اخلامسة والثالثني لكي يعتمدها، ثالثتها، مـؤمتر          مقررين  
  .)١٥(األطراف

__________ 

)١٠( FCCC/SBSTA/2011/L.17  
)١١( FCCC/KP/CMP/2011/L.4.  
)١٢( FCCC/SBI/2011/7و Add.1.  
)١٣( FCCC/SBI/2011/L.24.  
)١٤( FCCC/SBI/2011/Add.1.  
  .FCCC/SBI/2011/L.27/Add.2 وFCCC/SBI/2011/L.38بالصيغة الواردة يف الوثيقتني  )١٥(
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، بناء على اقتراح     علماً األطرافاجتماع  /األطرافويف اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر        -٢٧
 للتنفيذ، ومشروع تقريرهـا عـن       من الرئيسة، بتقرير الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية       

دورهتا اخلامسة والثالثني، والتقرير الشفوي الذي قدمه رئيسها، وأعرب عن تقديره للـسيد             
  . للهيئة الفرعية للتنفيذأون جونز ملا قام به من عمل دؤوب خالل السنة املاضية بوصفه رئيساً

ضافية لألطـراف   تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإل        -رابعاً  
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  )من جدول األعمال ٤د البن(
ديسمرب، دعت رئيـسة    / كانون األول  ١١يف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -٢٨

 رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد مايسي، إىل تقدمي         األطرافاجتماع  /األطرافمؤمتر  
  .ائج أعمال فريق االلتزامات اإلضافيةتقرير عن نت

اليت ، )١٦(ويف اجللسة نفسها، قدم رئيس فريق االلتزامات اإلضافية نتائج أعمال فريقه     -٢٩
 مـن  ٥ للمستويات املرجعية إلدارة الغابات املشار إليه يف الفقرة     تضمنت نتائج التقييم التقين   

فية إىل أن الفريق مل يتمكن من االتفاق      وأشار رئيس فريق االلتزامات اإلضا    . ٦-إم أ /٢املقرر  
، مث عـرض، حتـت      األطـراف اجتماع  /األطرافعلى نص مشروع مقرر حيال إىل مؤمتر        

وأشار . األطرافاجتماع  /األطرافمسؤوليته الشخصية، نص مشروع مقرر لينظر فيه مؤمتر         
) مثاين سـنوات  إما مخس سنوات أو     ( أن مدة فترة االلتزام الثانية       األطرافإىل أنه يفهم من     

  .ستتقرر يف الدورة املقبلة لفريق االلتزامات اإلضافية
ويف اجللسة نفسها، وجهت الرئيسة الشكر إىل رئيس فريق االلتزامات اإلضافية على             -٣٠
مشاريع ،  )١٧(، بناء على اقتراح من الرئيسة     األطرافاجتماع  /األطرافواعتمد مؤمتر   . عمله
ه رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، باعتبارها جزءا من نتـائج         ت اخلمسة اليت أحاهلا إلي    اراملقر

  : ديربان الشاملة على النحو التايل
حمصلة عمل الفريق العامـل املخـصص املعـين         " املعنون   ٧-إم أ /١ املقرر  )أ(  

  ؛"بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي       "املعنون   ٧-إم أ /٢املقرر    )ب(  
  ؛"واحلراجة

__________ 

)١٦( FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.6   شفوية الذي أدخلـها رئـيس فريـق االلتزامـات     ، مع التعديالت ال
  .اإلضافية

)١٧( FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.6 ،مع التعديالت الشفوية الذي أدخلها رئيس فريق االلتزامات اإلضافية ،
FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.2و ،FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.3، 

  .FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.5و ،FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.4و
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  ؛"االجتار باالنبعاثات، واآلليات القائمة على مشاريع" املعنون ٧-إم أ/٣ املقرر  )ج(  
غازات الدفيئة والقطاعات وفئـات املـصادر،       " املعنون   ٧-إم أ /٤املقرر    )د(  

بون لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر      واملقاييس املوحَّدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكر      
  ؛"وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع، وغري ذلك من القضايا املنهجية

النظر يف املعلومات املتعلقـة بالنتـائج البيئيـة         "املعنون   ٧-إم أ /٥املقرر    )ه(  
ألدوات واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك اآلثار التبعية، اليت ميكـن أن تترتـب علـى ا    

  ."والسياسات والتدابري واملنهجيات املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول
يف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو تسعة أطراف، منهم واحـد باسـم االحتـاد                 -٣١

 .األورويب ودوله األعضاء

 املقترح  يف تلك اجللسة أهنا ال توافق على      ) املتعددة القوميات  -دولة  (ا  يوبّينت بوليف   -٣٢
 يف   مكـرراً  ١٢بإدراج فقرة فرعيـة      FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.6الوارد يف الوثيقة    

 من بروتوكول كيوتو، وطلبت إىل الرئيسة أن تـسجل          ٣ من املادة    ١٢ بعد الفقرة    ٣ املادة
  .عدم موافقتها يف تقرير الدورة

يس ونائب رئـيس    ويف اجللسة نفسها، أفادت الرئيسة باستالم ترشيحات ملنصيب رئ          -٣٣
وبنـاء  . فريق االلتزامات اإلضافية، لكنها بّينت أن الترشيحات ملنصب املقرر مل تكتمل بعدُ           

 السيدة مادلني ديوف سار     األطرافاجتماع  /األطرافعلى اقتراح من الرئيسة، انتخب مؤمتر       
 لـرئيس   ائباًن) فنلندا(السيد يوكا يوسوكاينني    سةً لفريق االلتزامات اإلضافية و    رئي) السنغال(

وحثت الرئيسة اجملموعات على مواصلة مشاوراهتا بشأن تعـيني          .فريق االلتزامات اإلضافية  
، بناء على اقتراح مـن الرئيـسة، علـى أن         األطرافاجتماع  /األطرافووافق مؤمتر   . مقرر

ن  م ٢٧ من املادة    ٦ بالفقرة   ينتخب فريق االلتزامات اإلضافية مقّرره يف دورته املقبلة، عمالً        
  .مشروع النظام الداخلي املعمول به

 إلدخـال تعـديالت علـى       األطرافالنظر يف املقترحات املقدمة من        -خامساً  
  بروتوكول كيوتو 

  ) من جدول األعمال٥البند (
العاشـرة  اع األطراف، يف جلستيه الثالثـة و      اجتم/كان معروضاً على مؤمتر األطراف      -٣٤

ديسمرب، على التـوايل،    / كانون األول  ١١نوفمرب و /الثاين تشرين   ٣٠املستأنفتني، املعقودتني يف    
  FCCC/KP/CMP/2009/4 وFCCC/KP/CMP/2009/3 وFCCC/KP/CMP/2009/2: الوثائق التالية

 FCCC/KP/CMP/2009/7 وFCCC/KP/CMP/2009/6 وFCCC/KP/CMP/2009/5و
 FCCC/KP/CMP/2009/10 وFCCC/KP/CMP/2009/9 وFCCC/KP/CMP/2009/8و
 FCCC/KP/CMP/2009/13 وFCCC/KP/CMP/2009/12 وFCCC/KP/CMP/2009/11و
  .FCCC/KP/CMP/2010/3و
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 األطـراف ويف سياق عرض هذا البند من جدول األعمال، أشارت الرئيسة إىل أن               -٣٥
الوثـائق املـشار إليهـا يف       حسبما ورد يف    ( اقتراحاً لتعديل بروتوكول كيوتو      ١٣قدمت  
  ).  أعاله٣٤ الفقرة
  .بيانات ممثلو ثالثة أطراف، بينها بيان باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاءوأدىل ب  -٣٦
 وانتظار نتائج أعمال فريـق االلتزامـات        واقترحت الرئيسة إبقاء هذا البند مفتوحاً       -٣٧

  .اإلضافية
ديسمرب، وبناًء علـى    / كانون األول  ١١املعقودة يف    ،لسة العاشرة املستأنفة  ويف اجل   -٣٨

 إدراج هـذا البنـد يف جـدول         األطرافاجتماع  /األطرافرئيسة، قرر مؤمتر    اقتراح من ال  
) ج(١٠، عمـالً باملـادة      األطرافاجتماع  /األطرافاألعمال املؤقت للدورة السابعة ملؤمتر      

  .بهن مشروع النظام الداخلي املعمول  م١٦واملادة 

   وتواقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كي  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

اجتماع /األطرافنوفمرب، نظر مؤمتر    / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -٣٩
  يف هذا البند، الذي أُدرج يف جدول األعمال عمالً بـاقتراح مـن كازاخـستان               األطراف

)FCCC/KP/CMP/2010/4.(  
  . وأدىل ببيانني ممثال طرفني  -٤٠
وبنـاء علـى    . املـسألة  الرئيسة إجراء مشاورات غري رمسية بشأن هذه         واقترحت  -٤١

 على إجراء مشاورات غري رمسية يـسرها        األطرافاجتماع  /األطرافاقتراحها، وافق مؤمتر    
  ).نيجرييا(السيد أوسيتادينما أنايدو 

ديسمرب، أشارت الرئيـسة إىل أن      / كانون األول  ٩ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٤٢
 قد استكمل تيسريها الـسيد فيليـب غـواجي          املسألةشاورات غري الرمسية املتعلقة هبذه      امل
 من السيد أنايدو والسيد غواجني لقيادهتما للعملية التشاورية         وشكرت الرئيسة كالً  ). أوغندا(

  .وتوجيههما إياها
ـ     األطرافاجتماع  /األطرافويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر        -٤٣ ن ، بناء على اقتراح م

اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفـق بـاء         " املعنون   ٧-إم أ /١٣املقرر   ،)١٨(الرئيسة
  ."لربوتوكول كيوتو

__________ 

)١٨( FCCC/KP/CMP/2011/L.9.  
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  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -سابعاً  
  )من جدول األعمال ٧د البن(

نوفمرب، كان معروضاً علـى مـؤمتر       / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٤٤
 الـيت تتـضمن   FCCC/KP/CMP/2011/3 (Parts I and II(اجتماع األطراف الوثيقة /األطراف

اجتمـاع  /التقرير السنوي الذي قدمه اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إىل مؤمتر األطـراف            
 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ويغطي التقرير األنشطة املضطلع هبا يف الفترة من         . األطراف

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٦إىل 
ويف سياق عرض هذا البند، أشارت الرئيسة إىل أن آلية التنمية النظيفة آلية فريدة من          -٤٥

نوعها تؤدي دوراً حامساً يف اإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائية املستدامة للبلدان النامية اليت              
 األطـراف  الـيت تبـذهلا      تستضيف مشاريع اآللية ويف دعم اإلسهامات يف جهود التخفيف        

  ). املدرجة يف املرفق األولاألطراف(املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية 
 على دعوة الرئيسة، قدم رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، الـسيد             وبناًء  -٤٦

قريـر  ، عرضاً عامـاً للت    )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     (مارتن هيسن   
وسلط الضوء على اإلجنازات اهلامة     . األطرافاجتماع  /األطرافالسنوي للمجلس إىل مؤمتر     

 لتحسني كفاءة اآللية وفعاليتها وعدالتها، مبا يف ذلك تنفيذ عمليـات            ٢٠١١احملققة يف عام    
االستعراض اجلديدة، وتوحيد متطلبات آلية التنمية النظيفة، وإدخال حتسينات على تقييمات           

وعند اإلشارة إىل إسهام آلية    . ارد اإلضافية، والتدابري املتخذة لتحسني التوزيع اإلقليمي لآللية       املو
التنمية النظيفة يف التنمية املستدامة ونقل التكنولوجيا، شدد الرئيس على أمهية حتسني الوصـول              

تب األمـم   وأعلن أيضاً أنه وقع االختيار على مك      . إىل اآللية وإشراك اجلهات صاحبة املصلحة     
املتحدة خلدمات املشاريع، مدعوماً مبركز ريسو التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئـة، كوكالـة         

  . يف دورته السادسةاألطرافاجتماع /األطرافتنفيذ لربنامج القروض اليت طلبها مؤمتر 
وقدم الرئيس أيضاً تقريراً عن مبادرة اجمللس إلطالق حوار السياسة العامـة آلليـة                -٤٧

التنمية النظيفة، بقيادة فريق خرباء مستقل ورفيع املستوى سوف جيري مشاورات مع اجملتمع             
املدين وصانعي السياسات والدوائر التجارية ويضع توصيات بشأن السبيل إىل ضمان فعاليـة     

  .إسهام آلية التنمية النظيفة يف اإلجراءات املناخية العاملية يف املستقبل
 قدمه رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، أدىل ببيانات          وعقب التقرير الذي    -٤٨

 طرفاً، مبن فيهم ممثل حتدث باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء وممثـل حتـدث         ٢٩ممثلو  
  .باسم الدول األفريقية

وأدىل ببيان ممثل منظمة حكومية دولية وفئتان معنيتان باملنظمات غـري احلكوميـة               -٤٩
  ).ومات احمللية والسلطات البلدية ومنظمات الشباب غري احلكوميةسلطات احلك(
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والحظت الرئيسة أنه، لالعتراف بعمل اجمللس التنفيـذي وإعطائـه مزيـداً مـن                -٥٠
 أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا البند مـن          األطرافاجتماع  /األطرافاإلرشادات، ينبغي ملؤمتر    

اجتمـاع  /األطـراف  اقتراحها، قرر مـؤمتر      وبناء على . جدول األعمال يف دورته السابعة    
 إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيدة كارولينا فوينتيس كاستيانوس             األطراف

  ).اليابان(والسيد كونيهيكو شيمادا ) املكسيك(
 بأنه ينبغي آللية التنمية النظيفة أن تنتخب أثناء الـدورة           األطرافوذكّرت الرئيسة     -٥١

وأشارت إىل أهنا قـد طلبـت إىل         .ضاء مناوبني يف اجمللس التنفيذي لآللية     عدة أعضاء وأع  
إجراء مشاورات ) سلوفينيا(والسيد أندريه كرانيتش ) كولومبيا(السيدة أندريا غارسيا غرييرو 

  . املسألةبشأن هذه 
ديسمرب، أبلغت الرئيسة   / كانون األول  ١١ويف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -٥٢
 فريق االتصال قد تعذر عليه التوصل إىل اتفاق بشأن كافة فقرات نص مشروع املقـرر                 أن

وأعربت عن تقديرها لكـل مـن الـسيدة          .FCCC/KP/CMP/2011/L.11الوارد يف الوثيقة    
فوينتيس كاستيانوس والسيد شيمادا على ما بذاله من جهود من أجل اخلروج بنص مشروع              

والحظت أن الفقرات اليت مت االتفاق عليها ضـمن نـص            املهمة،   املسألةمقرر بشأن هذه    
  . مشروع املقرر تشكل قاعدة صلبة تسترشد هبا أعمال اآللية على مدى السنة املقبلة

/ األطـراف اعتمد مـؤمتر     ،)١٩(ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيسة         -٥٣
 املتعلقـة بآليـة التنميـة       مزيد من اإلرشادات  " املعنون   ٧-إم أ /٨ املقرر   األطرافاجتماع  
  ."النظيفة
ويف اجللسة نفسها، أبلغت الرئيسة نتائج املشاورات اليت أجرهتا الـسيدة غارسـيا               -٥٤

غرييرو والسيد كرانيتش بشأن الترشيحات لعضوية اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة،           
/ األطراف، أحاط مؤمتر     على اقتراح من الرئيسة    وبناًء. وشكرهتما على االجتهاد يف عملهما    

 بأن اجملموعات واجلهات املعنية مسَّت مرشـحني لعـضوية اجمللـس             علماً األطرافاجتماع  
/ األطـراف ووافق مـؤمتر    . التنفيذي، وحث اجملموعات على تقدمي ما تبقى من ترشيحات        

  للممارسة املتبعة، ُيعترب املرشحون، مبجـرد اسـتالم         كذلك على أنه وفقاً    األطرافاجتماع  
اجتمـاع  /األطـراف األمانة لترشيحاهتم، كما لو كانوا منتخبني يف الدورة السابعة ملـؤمتر            

 األعضاء  األطرافاجتماع  /األطراف على اقتراح من الرئيسة، انتخب مؤمتر        وبناًء. األطراف
  :)٢٠(واألعضاء املناوبني التالية أمساؤهم لعضوية اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

__________ 

  . بصيغتها املعدلةFCCC/KP/CMP/2011/L.11اعتمد بوصفه الوثيقة  )١٩(
توجد أحدث قائمة باألعضاء يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف العنوان                 )٢٠(

  .<http://cdm.unfccc.int/EB/Members/index.html> :التايل
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  س التنفيذي آللية التنمية النظيفةاجملل    
    العضو املناوب  العضو

  دول أوروبا الشرقية  )أوكرانيا(السيدة ناتايل كوشكو   )أرمينيا( السيدة ديانا هاروتيونيان
 الدول اجلزرية الصغرية النامية  )ملديف(السيد أجماد عبد اهللا   )باربادوس( السيد هيو سيلي

 املدرجة يف املرفـق     األطراف  )أستراليا(سيدة بولني كندي ال  )أملانيا(السيد مارتن كامس 
  األول لالتفاقية

 غـري املدرجـة يف      األطراف    )الصني( السيد ماوشينغ دوان
  املرفق األول لالتفاقية

 السيد خوسيه دومينغوس ميغيس
  )الربازيل(

 غـري املدرجـة يف      األطراف  
  املرفق األول لالتفاقية

   بالتنفيذ املشتركاملسائل املتعلقة  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

  التوجيه املتعلق بالتنفيذ املشترك    
  )من جدول األعمال) أ(٨البند (

   التوجيهية للتنفيذ املشتركئاستعراض املباد    
  )من جدول األعمال) ب(٨البند (

مـؤمتر  نوفمرب، كان معروضاً علـى      / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٥٥
، اليت تتضمن التقريـر الـسنوي       FCCC/KP/CMP/2011/4 الوثيقة   األطرافاجتماع  /األطراف

 ٢٤السادس للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، الذي يغطي أنشطة اللجنة خالل الفترة من              
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤ إىل ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

الفرعيني من جدول األعمال معاً، إىل أن       وأشارت الرئيسة، يف سياق عرض البندين         -٥٦
 من بروتوكول كيوتو يتيح لألطراف املدرجة يف املرفق األول          ٦التنفيذ املشترك مبوجب املادة     

اليت قطعت على نفسها التزامات مدرجة يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو فرصة للحصول              
 األطرافف آخر من هذه     على وحدات خفض انبعاثات ناجتة عن مشاريع يستضيفها أي طر         

  .وترمي إىل خفض االنبعاثات من غازات الدفيئة أو تعزيز عمليات إزالتها بواسطة البواليع
وبناء على دعوة الرئيسة، قدم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك، الـسيد                -٥٧

إلشراف ، عرضاً عاماً للتقرير السنوي الذي قدمته جلنة ا        )بنغالديش(حممد كوامرول شودري    
وسلط الضوء على عدة إجنازات     . األطرافاجتماع  /األطرافعلى التنفيذ املشترك إىل مؤمتر      
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، مبا فيها زيادة االستثمارات يف مشاريع التنفيـذ املـشترك،           ٢٠١١رئيسية ُحققت يف عام     
وترشيد إجراءات اعتماد احملققني من أطراف ثالثة مستقلة وتبسيطها، والتقدم احملرز يف إنشاء             

وقدم الرئيس أيضاً مزيداً من املعلومات عن التوصـيات الـيت           . نتدى معني ملراكز التنسيق   م
 عن سـبل    األطرافاجتماع  /األطرافقدمتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل مؤمتر         

  .تعزيز التنفيذ املشترك وجعله آلية أكثر فعالية يف املستقبل
التنفيذ املشترك، أدىل ببيانات ممثلو أربعـة       وعقب تقرير رئيس جلنة اإلشراف على         -٥٨

أطراف، مبن فيهم ممثل حتدث باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء وممثل حتدث باسم أقل              
  .البلدان منواً

والحظت الرئيسة أنه، لالعتراف بالعمل املنجز وتقدمي مزيد من اإلرشادات بـشأن             -٥٩
 أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا البنـد         األطرافتماع  اج/األطرافالتنفيذ املشترك، ينبغي ملؤمتر     

اجتمـاع  /األطـراف وبناء على اقتراحها، قرر مؤمتر       .من جدول األعمال يف دورته السابعة     
والـسيد  ) بوتسوانا( إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد باليسي غوبوالنغ           األطراف

  ).النمسا(هيلموت هوجيسكي 
 أن  األطـراف اجتمـاع   /األطراف أيضاً بأنه ينبغي ملؤمتر      افاألطروذكّرت الرئيسة     -٦٠

. ينتخب أثناء الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك              
 كرانيتش إجـراء مـشاورات    إىل السيدة غارسيا غرييرو والسيد    وأشارت إىل أهنا قد طلبت      

  .املسألةبشأن هذه 
ديسمرب، أفادت الرئيسة أن فريـق      / كانون األول  ٩عقودة يف   ويف اجللسة العاشرة امل     -٦١

وأعربت عن  . األطرافاجتماع  /األطرافاالتصال قد أعدَّ مشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر         
تقديرها للسيد غوبوالنغ والسيد هوجيسكي على ما بذاله من جهود للتوصل إىل قرار بشأن              

اجتمـاع  /األطـراف اعتمد مـؤمتر     ،)٢١(سةوبناء على اقتراح من الرئي    .  املهمة املسألةهذه  
  ." من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة " املقرر املعنون األطراف

ديسمرب، أبلغت الرئيسة   / كانون األول  ١١ويف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -٦٢
 بشأن تعيينـات    نتائج املشاورات اليت أجراها كل من السيد غراسيا غرييرو والسيد كرانيتش          

وبناء على  . أعضاء جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، وشكرهتما على االجتهاد يف عملهما          
 بأن اجملموعات واجلهـات      علماً األطرافاجتماع  /األطرافاقتراح من الرئيسة، أحاط مؤمتر      

 من  املعنية مسَّت مرشحني لالنتخاب يف عضوية اللجنة، وحث اجملموعات على تقدمي ما تبقى            
 للممارسة املتبعة،    كذلك على أنه وفقاً    األطرافاجتماع  /األطرافووافق مؤمتر   . ترشيحات

ُيعترب املرشحون، مبجرد استالم األمانة لترشيحاهتم، كما لو كانوا منتخبني يف الدورة السابعة             
وبناء علـى اقتـراح مـن الرئيـسة، انتخـب مـؤمتر        . األطرافاجتماع  /األطرافملؤمتر  

__________ 

)٢١( FCCC/KP/CMP/2011/L.7.  
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 والعضو املنـاوب البـديل التاليـة         األعضاء واألعضاء املناوبني   األطرافتماع  اج/األطراف
  :)٢٢(أمساؤهم يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

  جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    
    العضو املناوب  العضو

  السيد أندرو ياتيلمان   )باربادوس( السيد ديريك أوديرسون
  ))دةاملوح -واليات (ميكرونيزيا (

  الدول اجلزرية الصغرية النامية

السيدة غريتـرود ووالنـسكي       )أملانيا(السيد وولفغانغ سيدل 
  )النمسا(

 املدرجـة يف املرفـق      األطراف
  األول لالتفاقية

الــسيد أوليــغ بلوجنيكيــوف   ) بولندا(السيد بيوتر دومربوفيكي 
  )االحتاد الروسي(

 املدرجـة يف املرفـق      األطراف
قية الـيت متـر     األول من االتفا  

 مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق
السيدة كـارال بورخـا أوسـوريو       

  )إكوادور(
 غري املدرجة يف املرفق     األطراف  )بليز(السيد كارلوس فولر 

  األول لالتفاقية

  املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  المتثالتقرير جلنة ا  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٩البند (

نوفمرب، كان معروضاً على مـؤمتر      / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -٦٣
، اليت تتضمن التقريـر     Corr.1 و FCCC/KP/CMP/2011/5 الوثيقة   األطرافاجتماع  /األطراف

جنة خالل سنة عملـها     السنوي السادس للجنة االمتثال، الذي يقدم معلومات عن أنشطة الل         
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٩السادسة يف الفترة من 

، املـشتركة يف رئاسـة      )جنوب أفريقيا (ودعت الرئيسة السيدة ساندي دي ويت         -٦٤
اجللسة العامة للجنة االمتثال، إىل تقدمي عرض عام لتقرير جلنة االمتثال إىل الدورة الـسابعة               

وأفادت السيدة دي ويت بأن فرع اإلنفـاذ قـد نظـر            . األطرافاجتماع  /األطرافر  ملؤمت
 يف قضايا التنفيذ املتعلقة بأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وليتوانيا، مما نـتج        ٢٠١١ سنة

والحظت تضخم حجم األعمال اليت اضطلع هبا الفرع والـصعوبات   . مقررا١٧ًعنه اعتماد  
وأشارت . خيص حتديد مواعيد جلساته واكتمال النصاب يف تلك اجللسات        اليت واجهها فيما    

__________ 

  :توجد أحدث قائمة باألعضاء يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف العنوان التايل ) ٢٢(
<http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/CommitteeMembers/index.html>.  
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 إىل أن فرع التيسري قد توصل إىل تفاهم بشأن السبيل إىل ممارسة واليته بتقدمي املشورة                أيضاً
 بشأن تنفيذ بروتوكول كيوتو، واتفق على مواصلة تطوير ممارسـته يف         األطرافوالتيسري إىل   

 يتصل بدوره يف تعزيز االمتثال واإلنذار املبكر باحتمـال عـدم            سيما فيما  هذا الصدد، وال  
االمتثال نتيجة ملسائل ناشئة عن التقارير املتعلقة باالستعراضات املعمقة للبالغـات الوطنيـة             

وقالت إن جلنة االمتثال    .  من بروتوكول كيوتو   ٧ بالفقرة   اخلامسة واملعلومات املقدمة عمالً   
 وأعضائها املناوبني،   ل على امتيازات وحصانات ألعضائها    تناولت من جديد ضرورة احلصو    

 من بروتوكـول    ٨وكذا مداوالت اللجنة بشأن اتساق عمليات االستعراض مبوجب املادة          
وأعربت عن شكرها للحكومات اليت قدمت مسامهات إىل الـصندوق االسـتئماين            . كيوتو

  .٢٠١١-٢٠١٠ لألنشطة التكميلية لدعم عمل جلنة االمتثال يف فترة السنتني
  . ومل ُتقدم أية بيانات . لإلدالء ببياناتاألطرافوبعد ذلك، فتحت الرئيسة اجملال أمام   -٦٥
 أن يعتمد مقرراً يف إطار      األطرافاجتماع  /األطرافوالحظت الرئيسة أنه ينبغي ملؤمتر        -٦٦

وبناء على اقتراحهـا، وافـق مـؤمتر       .هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورته السابعة        
 على إجراء مشاورات غري رمسية ُييّسرها السيد أجمـاد عبـد اهللا             األطرافاجتماع  /األطراف

 وستعقد هذه املشاورات غري الرمسية، وفقـاً      ). كندا(والسيد ريتشارد تاراسوفسكي    ) ملديف(
) ب(٩للنظر يف البند الفرعـي      ، بالتزامن مع تلك املشاورات املنظمة       اقترحته الرئيسة الحقاً   ملا

  .من جدول األعمال
 أن ينتخـب    األطرافاجتماع  /األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر     األطرافوذكّرت الرئيسة     -٦٧

وأشارت إىل أهنا قد طلبـت  . أثناء الدورة بعض األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة االمتثال       
  .املسألةورات بشأن هذه  كرانيتش إجراء مشاإىل السيدة غارسيا غرييرو والسيد

ديسمرب، شكرت الرئيـسة املَُيـّسرين   / كانون األول٩ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف    -٦٨
على ما بذاله من جهد لتيسري املشاورات غري الرمسية املتعلقة هبذا البند الفرعـي مـن جـدول                  

على اقتـراح مـن     وبناء  . األعمال، وأشارت إىل مشروع املقرر الذي نشأ عن تلك املشاورات         
  . "جلنة االمتثال" املعنون ٧-إم أ/١٢ املقرر األطرافاجتماع /األطراف، اعتمد مؤمتر )٢٣(الرئيسة
ديسمرب، أبلغت الرئيـسة    / كانون األول  ١١ويف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -٦٩

لترشيحات لعضوية  نتائج املشاورات اليت أجرهتا السيدة غارسيا غرييرو والسيد كرانيتش بشأن ا          
وبناء على  . فرعْي التيسري واإلنفاذ التابعني للجنة االمتثال، وشكرهتما على االجتهاد يف عملهما          

 بأن اجملموعـات واجلهـات       علماً األطرافاجتماع  /األطرافاقتراح من الرئيسة، أحاط مؤمتر      
بعني للجنة االمتثـال،    املعنية مسَّت مرشحني لالنتخاب يف عضوية فرع التيسري وفرع اإلنفاذ التا          

 األطرافاجتماع  /األطرافووافق مؤمتر   . وحث اجملموعات على تقدمي ما تبقى من ترشيحات       
 للممارسة املتبعة، ُيعترب املرشحون، مبجرد استالم األمانة لترشـيحاهتم،          كذلك على أنه وفقاً   

وبنـاء علـى     .األطرافاجتماع  /األطرافكما لو كانوا منتخبني يف الدورة السابعة ملؤمتر         
__________ 

)٢٣( FCCC/KP/CMP/2011/L.2.  
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 ملنـاوبني  األعضاء واألعضاء ا   األطرافاجتماع  /األطرافاقتراح من الرئيسة، انتخب مؤمتر      
  :)٢٤(والعضو املناوب البديل التالية أمساؤهم يف جلنة االمتثال

  فرع التيسري -جلنة االمتثال     
    املناوبالعضو   العضو

االحتـاد  (السيدة فالريي سـيدياكني    
  )الروسي

ــسيد ســيارهي  نيكيتــسني ال
  )بيالروس(

  دول أوروبا الشرقية

اململكـة  (السيد أدريان روبـرتس     
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا     

  )الشمالية

ــة ودول    )السويد(السيد بري هالستروم   ــا الغربي دول أوروب
  أخرى

الـرأس  (السيد أنتونيـو ليمـا        )كوبا(السيد لويس باس كاسترو 
  )األخضر

   الناميةالدول اجلزرية الصغرية

االحتـاد  (السيد ديالنو روبن فريوي     
  )األورويب

 املدرجـة يف املرفـق      األطراف  )بولندا(السيد داريوس ديبكا 
  األول لالتفاقية

 غري املدرجة يف املرفق     األطراف    )ليبيا(السيد جنم الدين ميلود جالوته 
  األول لالتفاقية

  العضو البديل
  )اجلزائر(السيد رفيق حيامحزيزو 

  ريقياأف  

  فرع اإلنفاذ -جلنة االمتثال     
    العضو املناوب  العضو

ــايلوف   ــسندر ميخ ــسيد أليك ال
  )بلغاريا(كودجاباشيف 

االحتـاد  (السيد أوليغ شامانوف   
  )الروسي

  دول أوروبا الشرقية

  دول أوروبا الغربية ودول أخرى  )بلجيكا(السيد مارك باملارتس   )هولندا(السيد رينيه لوفيبري 
ترينيـداد  (رويانـا هـاينس     السيدة  
  )وتوباغو

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  )باالو(السيد سيباستيان مارينو 

ــو    )النمسا(السيد غريهارد لوابل  ــا روجك ــسيدة إرينن ال
  )بيالروس(

 املدرجـة يف املرفـق      األطراف
  األول لالتفاقية

 غري املدرجة يف املرفق     األطراف    )بنغالديش(السيد أينوم نيشات 
  األول لالتفاقية

__________ 

مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف العنوان        توجد أحدث قائمة باألعضاء يف املوقع الشبكي التفاقية األ         )٢٤(
  .<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/5536.php>: التايل
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طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفـاذ التـابع للجنـة          -باء  
   ١٢-م أ/٧االمتثال بشأن تنفيذ املقرر 

  )من جدول األعمال) ب(٩البند (
نوفمرب، كان معروضاً على مـؤمتر      / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -٧٠

ـ  /األطراف  FCCC/KP/CMP/2011/2 و FCCC/KP/CMP/2010/2راف الوثـائق    اجتماع األط
 املتعلقة بالطعن املقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفـاذ              FCCC/TP/2011/6و

  .١٢-م أ/٧التابع للجنة االمتثال بشأن تنفيذ املقرر 
، حسبما  والحظت الرئيسة أن كرواتيا سحبت طعنها يف القرار النهائي لفرع اإلنفاذ            -٧١

  .FCCC/KP/CMP/2011/2هو مشار إليه يف الوثيقة 
ودعت الرئيسة كرواتيا إىل اإلدالء ببيان وبعدئذ فتحت اجملال للبيانات املقدمة مـن               -٧٢

  .، ومل يدل أي طرف بأي بياناألطراف
والحظت الرئيسة أنه، من أجل تقدمي مزيـد مـن اإلرشـادات، ينبغـي ملـؤمتر                  -٧٣

وبناء على اقتراحها، وافـق     .  أن يعتمد مقرراً يف دورته السابعة      رافاألطاجتماع  /األطراف
 باالقتران مع تلـك الـيت    على إجراء مشاورات غري رمسيةاألطرافاجتماع /األطرافمؤمتر  

  . من جدول األعمال) أ(٩ييسرها السيد عبد اهللا والسيد تاراسوفسكي بشأن البند 
ديـسمرب، اعتمـد مـؤمتر    /ون األول كـان  ٩ويف اجللسة العاشـرة املعقـودة يف          -٧٤

 املعنـون   ٧-إم أ /١٤، املقـرر    )٢٥( بناء على اقتراح من الرئيسة     األطرافاجتماع  /األطراف
طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال بشأن تنفيذ "

  ."١٢-م أ/٧ املقرر

  راءات واآلليات املتعلقة باالمتثال تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلج  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٩البند (

نوفمرب، أحيل هذا البند الفرعـي إىل       / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٧٥
  .اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه

ديـسمرب، أشـار مـؤمتر      / كـانون األول   ٩ويف اجللسة العاشـرة املعقـودة يف          -٧٦
 إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ وافقت على مواصلة النظر يف هـذه             األطرافاجتماع  /رافاألط

  . يف دورهتا السادسة والثالثنياملسألة

__________ 

)٢٥( FCCC/KP/CMP/2011/L.3.  
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  صندوق التكيف  -عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

  تقرير جملس صندوق التكيف  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

نوفمرب، كان معروضاً على مـؤمتر      / تشرين الثاين  ٣٠ يف   يف اجللسة الثانية، املعقودة     -٧٧
 اللتان تتضمنان تقرير    Add.1 و FCCC/KP/CMP/2011/6اجتماع األطراف الوثيقتان    /األطراف

 / املضطلع هبا يف الفتـرة مـن كـانون األول          صندوق التكيف، الذي يغطي األنشطة    جملس  
  .٢٠١١سبتمرب /أيلول إىل ٢٠١٠ديسمرب 

سة إىل أن إنشاء جملس صندوق التكيف كان أحد اإلجنازات اهلامـة            وأشارت الرئي   -٧٨
  .٢٠٠٧ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف بايل، إندونيسيا، يف عام 

وبناء على دعوة الرئيسة، قدمت رئيسة جملس صندوق التكيف، السيدة آنا فورنيلس     -٧٩
شرية إىل أن تسعة اقتراحـات نالـت        ، عرضاً عاماً ألنشطة اجمللس، م     )إسبانيا(دي فروتوس   

 مليون دوالر من دوالرات     ٥٥,٤املوافقة خالل الفترة املشمولة بالتقرير لتمويل إمجايل قدره         
 ١٧٠(ووجهت االنتباه إىل املبلغ احلايل من املوارد املتاحة لتمويل املشاريع            .الواليات املتحدة 

 ٢٣٠( اإلمجايل يف الصندوق االستئماين      واملبلغ) مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     
وسلطت الضوء على الشواغل املتعلقة بـسعر        ).مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     

السوق لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد، الذي ميكن أن يؤثر يف املوارد املتاحة لـصندوق              
اصـل مـسامهتها يف      املدرجـة يف املرفـق األول لتو       األطرافالتكيف، ووجهت نداء إىل     

وسلطت الضوء أيضاً على القانون الذي سّنه الربملان األملاين ملنح األهلية القانونية            . الصندوق
جمللس صندوق التكيف والتقرير املتعلق بأداء الترتيبات املؤقتة لصندوق التكيف، الذي سُينظر            

  .فيه إىل جانب تقرير جملس صندوق التكيف يف هذه الدورة
 ١١تقرير الذي قدمته السيدة فورنيلس دي فروتوس، أدىل ببيانات ممثلـو            وعقب ال   -٨٠

 والصني وممثل حتدث باسم حتالف الـدول        ٧٧ لطرفاً، مبن فيهم ممثل حتدث باسم جمموعة ا       
  .اجلزرية الصغرية

والحظت الرئيسة أنه، لالعتراف بالعمل الذي أجنزه جملس صندوق التكيف وإعطائه      -٨١
 أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا       األطرافاجتماع  /األطرافت، ينبغي ملؤمتر    مزيداً من اإلرشادا  

وبناء علـى اقتراحهـا، قـرر مـؤمتر          .البند الفرعي من جدول األعمال يف دورته السابعة       
 إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من الـسيدة روليتـا             األطرافاجتماع  /األطراف

وسينظر فريق االتصال هـذا     ). سويسرا(فان شفاغر   والسيد ستي ) أنتيغوا وبرمودا (كاماتشو  
  .من جدول األعمال، بناء على اقتراح الرئيسة) ب(١٠أيضاً يف البند الفرعي 
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 أن ينتخـب    األطرافاجتماع  /األطراف بأن على مؤمتر     األطرافوذكّرت الرئيسة     -٨٢
 الـسيدة   وأشارت إىل أهنا قد طلبت إىل     . أعضاء وأعضاء مناوبني يف جملس صندوق التكيف      

  .املسألةكرانيتش إجراء مشاورات بشأن هذه السيد غارسيا غرييرو و
ديسمرب، شكرت الرئيـسة املَُيـّسرين   / كانون األول٩ويف اجللسة العاشرة، املعقودة يف    -٨٣

على ما بذاله من جهد لتيسري عمل فريق االتصال يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال،                 
، اعتمـد مـؤمتر     )٢٦(وبناء على اقتراح من الرئيسة    . اخلروج مبشروع مقرر  وأشارت إىل ضرورة    

  ."تقرير جملس صندوق التكيف" املعنون ٧-إم أ/٦ املقرر األطرافاجتماع /األطراف
ديسمرب، أبلغـت الرئيـسة     / كانون األول  ١١ويف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -٨٤

سيد غراسيا غرييرو والسيد كرانيتش بشأن انتخاب أعضاء        نتائج املشاورات اليت أجراها كل من ال      
وبناء على اقتراح مـن الرئيـسة،       . جملس صندوق التكيف، وشكرهتما على االجتهاد يف عملهما       

 بأن اجملموعات واجلهات املعنية مسَّـت مرشـحني          علماً األطرافاجتماع  /األطرافأحاط مؤمتر   
ووافق مؤمتر  . لى تقدمي ما تبقى من ترشيحات     لالنتخاب يف عضوية اجمللس، وحث اجملموعات ع      

 للممارسة املتبعة، ُيعتـرب املرشـحون، مبجـرد     كذلك على أنه وفقاً    األطرافاجتماع  /األطراف
اجتمـاع  /األطـراف استالم األمانة لترشيحاهتم، كما لو كانوا منتخبني يف الدورة السابعة ملؤمتر            

 األعـضاء   األطـراف اجتماع  /األطرافمؤمتر  وبناء على اقتراح من الرئيسة، انتخب       . األطراف
  :)٢٧(البدالء واألعضاء املناوبني البدالء التالية أمساؤهم لعضوية جملس صندوق التكيف

  جملس صندوق التكيف    
    العضو املناوب  العضو

السيد عزت لويس حنااهللا عجـاييب      
  )مصر(

جنـوب  (السيد ظهـري فقـري      
  )أفريقيا

  الدول األفريقية

زكاريـان   - السيد آرام تـري     )ليتوانيا(لزيت السيدة لورا ج
  )أرمينيا(

  دول أوروبا الشرقية

جـزر  (ويـتش   . السيد فيليـب س   
  )البهاما

دول أمريكا الالتينية ومنطقـة       )جامايكا(السيد جوفري سبونري 
  البحر الكارييب

السيد هـانس أوالف إبريـك        )سويسرا(السيد أنتون هيلرب 
  )النرويج(

   ودول أخرىدول أوروبا الغربية

السيدة أنا فـورنيلس دي فروتـوس       
  )إسبانيا(

 املدرجـة يف املرفـق      األطراف  )اليابان(السيد يوتاكا ماتسوزاوا 
  األول لالتفاقية

 غري املدرجة يف املرفق     األطراف    )ليسوتو(السيد برونو سيكويل 
  األول لالتفاقية

__________ 

)٢٦( FCCC/KP/CMP/2011/L.5.  
العنوان توجد أحدث قائمة باألعضاء يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف                 )٢٧(

  .<http://www.adaptation-fund.org/about/the-board>: التايل
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  صندوق التكيفاستعراض   -باء  
  )المن جدول األعم) ب(١٠البند (

نـوفمرب، إىل أن    / تشرين الثـاين   ٣٠أشارت الرئيسة، يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف          -٨٥
 وافق يف دورته الثالثة على القيـام باسـتعراض صـندوق        األطرافاجتماع  /األطرافمؤمتر  

التكيف وأنه سيتخذ تدابري يف دورته السادسة لتيسري هذه العملية، مبـا يف ذلـك اعتمـاد                 
وأحالت الرئيسة األطراف إىل مـشروع االختـصاصات        . ء االستعراض االختصاصات وبد 

  .، املرفق السابعFCCC/SBI/2010/10لالستعراض األويل الوارد يف الوثيقة 
  . ومل ُتقدم أية بيانات.  لإلدالء ببياناتاألطرافوبعد ذلك، فتحت الرئيسة اجملال أمام   -٨٦
استعراض صندوق التكيف يف هذه الدورة،       على اقتراح الرئيسة بشأن النظر يف        وبناًء  -٨٧

 إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من الـسيدة           األطرافاجتماع  /األطرافقرر مؤمتر   
من جدول ) أ(١٠وسينظر فريق االتصال هذا أيضاً يف البند الفرعي . كاماتشو والسيد شفاغر  

  . على اقتراح الرئيسةاألعمال، بناًء
، يف  األطـراف اجتمـاع   /األطراف، اعتمد مؤمتر    )٢٨( الرئيسة  على اقتراح من   وبناًء  -٨٨

اسـتعراض  " املعنون   ٧-إم أ /٧ديسمرب، املقرر   / كانون األول  ٩جلسته العاشرة املعقودة يف     
  . ببياناألطرافوأدىل أحد . "صندوق التكيف

  املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل  -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

نوفمرب، أحيل هذا البنـد إىل اهليئـة        / تشرين الثاين  ٢٨ اجللسة األوىل املعقودة يف      يف  -٨٩
  .الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه

/ األطـراف ديسمرب، اعتمد مؤمتر    / كانون األول  ٩ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٩٠
 سـجل   بشأن التقرير السنوي املقدم من مدير      )٢٩(، مشروع االستنتاجات  األطرافاجتماع  

  .املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

__________ 

)٢٨( FCCC/KP/CMP/2011/L.6.  
)٢٩( FCCC/SBI/2011/L.23  
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 املدرجـة يف املرفـق األول       األطـراف البالغات الوطنية املقدمة من       -ثاين عشر 
  لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٢البند (
ا البنـد إىل اهليئـة      نوفمرب، أحيل هذ  / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٩١

  .الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه
ديـسمرب، أحـاط مـؤمتر      / كـانون األول   ٩ويف اجللسة العاشـرة املعقـودة يف          -٩٢

بأن اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ      ،   علما، بناء على اقتراح من الرئيسة      األطرافاجتماع  /األطراف
  . يف دورهتا السادسة والثالثنياملسألةستواصل النظر يف هذه 

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

  ) من جدول األعمال١٣البند (
نوفمرب، أحيل هذا البنـد إىل اهليئـة        / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٩٣

  .الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه
/ األطـراف ديسمرب، اعتمد مؤمتر    / كانون األول  ٩لعاشرة املعقودة يف    ويف اجللسة ا    -٩٤

بشأن التقرير السنوي عن التجميع واحملاسـبة        )٣٠(، مشروع االستنتاجات  األطرافاجتماع  
  .٢٠١١لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو، لعام 

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

نوفمرب، أحيل هذا البنـد إىل اهليئـة        / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٩٥
  .الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه

اجتمـاع  /األطـراف ، اعتمد مؤمتر    )٣١(وبناء على اقتراح من اهليئة الفرعية للتنفيذ        -٩٦
 املعنون  ٧-إم أ /١٥ديسمرب، املقرر   /األول كانون   ٩، يف جلسته العاشرة املعقودة يف       األطراف

  ."بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو"

__________ 

)٣٠( FCCC/SBI/2011/L.26  
)٣١( FCCC/SBI/2011/L.38.  
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   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

نوفمرب، أحيل هذا البنـد إىل اهليئـة        / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٩٧
  .فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لكي تنظر فيهال

/ األطـراف ديسمرب، أشار مـؤمتر   / كانون األول  ٩ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٩٨
 إىل أن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد نظـرت يف هـذه              األطرافاجتماع  
املسائل املتعلقة  "اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن      باالقتران مع بند جدول األعمال احملال إىل         املسألة

 املسألةبشأن هذه    )٣٢(واعتمدت استنتاجات  " من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤بالفقرة  
 يف إطار فريق اتصال مشترك يف الدورة السادسة         املسألةووافقت على استئناف النظر يف هذه       

  .والثالثني للهيئتني الفرعيتني

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ل املتعلقة بالفقرة املسائ  -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

نوفمرب، أحيل هذا البنـد إىل اهليئـة        / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٩٩
  .الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه

ـ  / كانون األول  ٩ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -١٠٠ / األطـراف ؤمتر ديسمرب، أشار م
 باالقتران مـع بنـد      املسألة إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ قد نظرت يف هذه           األطرافاجتماع  

املسائل املتعلقة  "جدول األعمال احملال إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن           
 املـسألة  هذه   بشأن )٣٣(واعتمدت استنتاجات  " من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣بالفقرة  

 يف إطار فريق اتصال مشترك يف الدورة السادسة         املسألةووافقت على استئناف النظر يف هذه       
  .والثالثني للهيئتني الفرعيتني

 العامـل   األطـراف مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر          -سابع عشر
  بروتوكول كيوتو يف األطرافبوصفه اجتماع 

  ) األعمال من جدول١٧البند (
ديسمرب، ذكّرت الرئيسة   / كانون األول  ١١يف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -١٠١

/ األطـراف بأنه يف تقرير رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املقدم إىل مؤمتر             
ـ ، أوصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مـؤمتر          األطرافاجتماع   / رافاألط

__________ 

)٣٢( FCCC/SBSTA/2011/L.21 – FCCC/SBI/2011/L.29.  
  . أعاله٣١نفس احلاشية  )٣٣(
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 بإدراج العناصر املتعلقة مبعيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة يف             األطرافاجتماع  
/ األطرافمقرره بشأن التوجيهات اإلضافية املتعلقة بآلية التنمية النظيفة، الذي سيوصى مؤمتر      

  .)٣٤(اعتماده بالنظر فيه واألطرافاجتماع 
اجتماع /األطرافاعتمد مؤمتر    ،)٣٥(لى اقتراح من الرئيسة   ويف اجللسة نفسها، وبناء ع      -١٠٢

  ."معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة" املعنون ٧-إم أ/٩ املقرر األطراف

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨البند (

   ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٨البند (

نوفمرب، أحيل هذا البند الفرعـي إىل       / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -١٠٣
  .اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه

اجتمـاع  /األطـراف ، اعتمد مؤمتر    )٣٦(وبناء على اقتراح من اهليئة الفرعية للتنفيذ        -١٠٤
 املعنون  ٧-إم أ /١٦ديسمرب، املقرر   / كانون األول  ٩ة املعقودة يف    ، يف جلسته العاشر   األطراف

  ."املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية"

   ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٨البند (

مـاع  اجت/األطـراف ، اعتمد مـؤمتر     )٣٧(بناء على اقتراح من اهليئة الفرعية للتنفيذ        -١٠٥
 املعنون  ٧-إم أ /١٧ديسمرب، املقرر   / كانون األول  ٩، يف جلسته العاشرة املعقودة يف       األطراف

  ."٢٠١٣ -٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني "

__________ 

)٣٤( FCCC/SBSTA/2011/L.18  
)٣٥( FCCC/KP/CMP/2011/L.10.  
)٣٦( FCCC/SBI/2011/L.27/Add.2.  
)٣٧( FCCC/SBI/2011/7/Add.1 أعاله٢٦ وانظر الفقرة .  
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  اجلزء الرفيع املستوى  -تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩البند (

  حفل الترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى   -ألف  
ديسمرب حفل ترحييب حضره رئـيس مجهوريـة جنـوب          / كانون األول  ٦ يف   أُقيم  -١٠٦

مون، ورئيسة   -أفريقيا، السيد جاكوب زوما، واألمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي            
، األطـراف اجتمـاع  /األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطرافالدورة السابعة عشرة ملؤمتر  

ة التنفيذية لالتفاقيـة، الـسيدة كريـستيانا فـيغرييس،          ماشابان، واألمين  - السيدة نكوانا 
  .وشخصيات أخرى

 يف اجللسة الرابعـة     األطرافاجتماع  /األطراف ومؤمتر   األطرافوافتتح رئيس مؤمتر      -١٠٧
 كـانون  ٦، يف األطـراف اجتمـاع  /األطـراف  واجللسة الرابعـة ملـؤمتر     األطرافملؤمتر  
 يف دورته السابعة عشرة ومؤمتر      األطرافى ملؤمتر   ديسمرب، اجلزء املشترك الرفيع املستو    /األول

  . يف دورته السابعةاألطرافاجتماع /األطراف

  األطرافبيانات   -باء  
 ببيانات، بينها تسعة بيانات ألقاها       طرفاً ١٥٦أدىل خالل اجلزء الرفيع املستوى ممثلو         -١٠٨

 ٩١ئيس وزراء، ورؤساء دول وحكومات، ومخسة بيانات ألقاها إما نواب رئيس أو نواب ر         
، فيما أدىل ببيان كيان واحد بصفة مراقب        األطراف ألقاها ممثلو     بياناً ٤٤ ألقاها وزراء و   بياناً

وأدلت ستة أطراف ببيانات باسم اجملموعات التفاوضـية        . وأدلت دولة بصفة مراقب ببيان    
  .)٣٩( )٣٨(وغريها من اجملموعات

  بيانات مسؤويل األمم املتحدة  -جيم  
مون ببيان أثناء اجلـزء الرفيـع        -ألمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي        أدىل ا   -١٠٩

  .  ببيان األمينة التنفيذية لالتفاقية، السيدة فيغرييسوأدلت أيضاً. املستوى

__________ 

 مـن   ١٩لالطالع على القائمة الكاملة للممثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند                 )٣٨(
 من جدول أعمال مؤمتر األطـراف، يرجـى         ١٥اجتماع األطراف والبند    /جدول أعمال مؤمتر األطراف   

  ).FCCC/CP/2011/9(لرجوع إىل املرفق الثاين من تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة ا
: ميكــن االطــالع علــى نــصوص البيانــات يف املوقــع الــشبكي لالتفاقيــة يف العنــوان التــايل )٣٩(

<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/statements/items/6584.php>.  
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  املداوالت خالل اجلزء الرفيع املستوى  -دال  
التقييميـة   من اجللـسات العامـة    أثناء اجلزء الرفيع املستوى، عقدت الرئيسة عدداً        -١١٠

، إضافة إىل اجللسات العامة العشر الـيت عقـدها مـؤمتر            )اإلندابات(واجللسات غري رمسية    
وتلقّت الرئيسة الدعم من بعـض زمالئهـا        .  يف دورته السابعة   األطرافاجتماع  /األطراف

الوزراء الذين ساعدوها على تقدمي التوجيه السياسي بشأن العديد من القـضايا الرئيـسية،              
راء مشاورات غري رمسية القتراح خيارات واستكشاف حلول لتحقيق املزيد مـن            وذلك بإج 

 واشترك يف تيسريها وزراء،     األطرافوكانت املشاورات غري الرمسية مفتوحة جلميع       . التقدم
  .يف حماولة للتوصل إىل نتائج متفق عليها بشأن املسائل الرئيسية املذكورة أعاله

  كة بصفة مراقببيانات املنظمات املشار  -عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

 واجللـسة التاسـعة ملـؤمتر       األطـراف اجتماع  /األطرافيف اجللسة التاسعة ملؤمتر       -١١١
ديسمرب، أدىل ببيانات ممثلو منظمات حكومية دولية       / كانون األول  ٩، املعقودتني يف    األطراف

  .)٤٠(ومنظمات غري حكومية ومنظمات أخرى

  أخرىمسائل   -حادي وعشرون
  ) من جدول األعمال٢١البند (

 يف أية مسائل أخرى يف إطار هذا البند من         األطرافاجتماع  /األطرافمل ينظر مؤمتر      -١١٢
  .جدول األعمال

  اختتام الدورة  -ثاين وعشرون
  ) من جدول األعمال٢٢البند (

 يف بروتوكـول    األطراف العامل بوصفه اجتماع     األطرافاعتماد تقرير مؤمتر      -ألف  
  يوتو عن دورته السابعةك
  )من جدول األعمال) أ(٢٢البند (

ديـسمرب، نظـر مـؤمتر    / كانون األول١١يف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف    -١١٣
ويف اجللـسة   .)٤١( يف مشروع التقرير املتعلق بدورتـه الـسابعة        األطرافاجتماع  /األطراف

__________ 

 مـن   ٢٠الكاملة للممثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند             لالطالع على القائمة     )٤٠(
 من جدول أعمال مؤمتر األطـراف، يرجـى         ١٥اجتماع األطراف والبند    /جدول أعمال مؤمتر األطراف   

  ).FCCC/CP/2011/9(الرجوع إىل املرفق الثالث من تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة 
)٤١( FCCC/KP/CMP/2011/L.1.  
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بناًء على اقتـراح مـن الرئيـسة،         للمقرر،   األطرافاجتماع  /األطرافنفسها، أذن مؤمتر    
  . باستكمال التقرير املتعلق بالدورة، بتوجيه من الرئيسة ومبساعدة من األمانة

  إغالق الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢٢البند (

ديسمرب، قدم ممثل عـن     / كانون األول  ١١يف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -١١٤
إلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية جنوب أفريقيا وملقاطعـة         ا"قطر مشروع قرار بعنوان     

/ األطـراف ويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر       .)٤٢("ناتال ولسكان مدينة ديربان    -كوازولو  
  .٧-إم أ/١ القرار األطرافاجتماع 
  . األطرافاجتماع /األطرافمث أعلنت الرئيسة اختتام الدورة السابعة ملؤمتر   -١١٥

__________ 

)٤٢( FCCC/KP/CMP/2011/L.8.  
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  لاملرفق األو

أطراف بروتوكول كيوتو، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحـدة             
 العامل بوصفه اجتمـاع     األطرافاليت حضرت الدورة السابعة ملؤمتر      

   يف بروتوكول كيوتو األطراف

   يف بروتوكول كيوتواألطراف  -ألف  
  االحتاد األورويب
   االحتاد الروسي

  إثيوبيا 
  أذربيجان
  أرمينيا
  إريتريا
   نياإسبا

  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيل
  إكوادور

   األرجنتني 
  األردن  

  ألبانيا
  البحرين 
  اجلزائر 
   اجلمهورية العربية السورية 

  أملانيا
  اإلمارات العربية املتحدة

  أنتيغوا وبربودا
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

   )اإلسالمية -مجهورية (إيران  
  يرلنداآ

  نداآيسل
  إيطاليا

  بابوا غينيا اجلديدة
  باراغواي
  باكستان 

  باالو
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال

   دار السالمبروين 
  بلجيكا
  بلغاريا
  بليز

  بنغالديش
  بنما

   بنن 
  بوتان

   بوتسوانا 
   بوركينا فاسو 
   بوروندي 

  البوسنة واهلرسك
  بولندا

  )املتعددة القوميات -دولة (بوليفيا 
  بريو

  بيالروس
  لندتاي

  تركمانستان
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو 
  تشاد
   توغو
  توفالو
   تونس
  تونغا
  ليشيت - تيمور

  اجلبل األسود
  جزر البهاما
  جزر القمر

  جزر سليمان
  جزر كوك

  جزر مارشال
  جامايكا
   ة ترتانيا املتحدةيمجهور

  مجهورية أفريقيا الوسطى
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  اجلمهورية التشيكية 
  اجلمهورية الدومينيكية

  كونغو مجهورية ال
  الدميقراطية   

  مجهورية كوريا
  مجهورية كوريا الشعبية  

   الدميقراطية   
  مجهورية الو الدميقراطية 

  الشعبية   
  ا ـة مقدونيـمجهوري

  سالفية السابقةواليوغ   
  مجهورية مولدوفا
   جنوب أفريقيا

  جورجيا
  جيبويت
  الدامنرك
  دومينيكا

  الرأس األخضر
   رواندا
   رومانيا
  زامبيا
   بابويزم

  ساموا
  سان مارينو

  سانت فنسنت وجزر 
  غرينادين   

  سانت كيتس ونيفس
  سانت لوسيا

   تومي وبرينسييبنسا
  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  سنغافورة
   السنغال

  السودان
  سورينام
   ندسوازيل
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل
  شيلي
  الصني
  صربيا 

  الصومال
  طاجيكستان

  العراق
  نعما

  غابون 
  غامبيا 

  غانا
  غرينادا

  غواتيماال
  غيانا

  غينيا 
  غينيا بيساو

  فانواتو
  فرنسا

  الفلبيـن
  )البوليفارية -مجهورية (فرتويال 
  فنلندا
  فيجي

  فييت نام
  قربص
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان
  الكامريون

  كرواتيا
  ياودكمب
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار 
  ريكاكوستا

  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت

  سيباكري
  كينيا 

  التفيا
  لبنان 

  لكسمربغ
  ليربيا
  ليبيا

  ليتوانيا
  ليختنشتاين

  ليسوتو 
  ةمالط
   مايل

   ماليزيا
  مدغشقر 

  مصر
  املغرب

   املكسيك
  مالوي
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

  وآيرلندا الشمالية   
  منغوليا
   موريتانيا

   موريشيوس
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   موزامبيق
  موناكو

   -ت اوالي(ميكرونيزيا 
  )املوحدة   

  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  النمسا

  نيبال
  النيجر
   نيجرييا

  نيكاراغوا
  نيوزيلندا
  نيوي
  هاييت

  اهلند
  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا
  اليابان
  اليمن
  اليونان

  الدول املراِقبة  -باء  
  أفغانستان

  الكرسي الرسويل
  جنوب السودان

  مريكيةالواليات املتحدة األ

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

  فلسطني

  هيئات األمم املتحدة وبراجمها  -دال  
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

  اهلادئاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط 
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
متالزمـة نقـص املناعـة     /ملعين بفريوس نقص املناعة البشري    برنامج األمم املتحدة املشترك ا    

  )اإليدز(املكتسب 
   السامية لشؤون الالجئنيمفوضية األمم املتحدة

  السامية حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدة 
  مركز األمم املتحدة لإلعالم يف بريتوريا

  األمم املتحدة
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  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  امج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةبرن

  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
  االستراتيجية الدولية لألمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  صندوق األمم املتحدة للسكان

  األدىن  يف الشرق نيغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيإلوكالة األمم املتحدة 
  جامعة األمم املتحدة
  متطوعو األمم املتحدة
  برنامج األغذية العاملي

  أمانات االتفاقيات  -هاء  
  اتفاقية التنوع البيولوجي

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
  اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال املرفق هبا

  يف منظومة األمم املتحدةالوكاالت املتخصصة واملؤسسات   -واو  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  مرفق البيئة العاملية
  اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات

  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 
  املنظمة الدولية للطريان املدين

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
  منظمة العمل الدولية
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  ة البحرية الدوليةاملنظم
  صندوق النقد الدويل

  االحتاد الدويل لالتصاالت
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  البنك الدويل

  منظمة الصحة العاملية
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  ية للسياحةاملنظمة العامل

  املنظمات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة   -زاي  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  املؤسسة املالية الدولية
  منظمة التجارة العاملية
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٦-٢٠١٢اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية،     
  مايو/ أيار٢٥-١٤: ٢٠١٢الفترة األوىل النعقاد الدورات يف عام  •
 ٧نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٦من  : ٢٠١٢الثانية النعقاد الدورات يف عام      الفترة   •

  ديسمرب/كانون األول
  يونيه/ حزيران١٤-٣: ٢٠١٣الفترة األوىل النعقاد الدورات يف عام  •
  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-١١: ٢٠١٣الثانية النعقاد الدورات يف عام الفترة  •
  يونيه / حزيران١٥-٤: ٢٠١٤نعقاد الدورات يف عام الفترة األوىل ال •
  ديسمرب/ كانون األول١٤-٣: ٢٠١٤ الثانية النعقاد الدورات يف عام الفترة •
  يونيه/ حزيران١٤-٣: ٢٠١٥الفترة األوىل النعقاد الدورات يف عام  •
  ديسمرب/ كانون األول١٣-٢: ٢٠١٥الثانية النعقاد الدورات يف عام الفترة  •
  مايو / أيار٢٩-١٨: ٢٠١٦ النعقاد الدورات يف عام الفترة األوىل •
 ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠من  : ٢٠١٦الثانية النعقاد الدورات يف عام      الفترة   •

  ديسمرب/كانون األول
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  املرفق الثالث

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

FCCC/KP/CMP/2011/1      مذكرة مقدمة من   . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

FCCC/KP/CMP/2011/2          سحب كرواتيا طعَنها يف القرار النهائي لفرع اإلنفاذ
  مذكرة مقدمة من األمانة . التابع للجنة االمتثال

FCCC/KP/CMP/2011/3 

(Parts I and II)  

 للمجلس التنفيـذي آلليـة التنميـة        التقرير السنوي  
 العامـل بوصـفه     األطرافالنظيفة، املقدم إىل مؤمتر     

   يف بروتوكول كيوتواألطرافاجتماع 
FCCC/KP/CMP/2011/4           التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك

 العامل بوصـفه اجتمـاع      األطرافاملقدم إىل مؤمتر    
   يف بروتوكول كيوتواألطراف

FCCC/KP/CMP/2011/5 

Corr.1و 
التقرير السنوي للجنة االمتثـال، املقـدم إىل مـؤمتر        

 يف  األطـراف  العامل بوصـفه اجتمـاع       األطراف
  بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2011/6 

Add.1و 
مذكرة مقدمـة مـن     . تقرير جملس صندوق التكيف    

  األمانة
FCCC/KP/CMP/2011/7 

Corr.1و 
جل املعامالت الدويل مبوجب التقرير السنوي إلدارة س 

   مذكرة مقدمة من األمانة.بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2011/8 

Add.1و 
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسـبة لألطـراف         

املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكـول كيوتـو         
  مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠١١ لعام

FCCC/KP/CMP/2011/9     زيز النهج املتبع يف التنفيـذ    توصيات بشأن خيارات تع
   مذكرة مقدمة من األمانة.املشترك

FCCC/CP/2011/10 - 

FCCC/KP/CMP/2011/11 
  تقرير املكتب. التقرير املتعلق بوثائق التفويض 

FCCC/CP/2011/L.5 - 

FCCC/KP/CMP/2011/L.8 
اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية جنوب أفريقيا        

. تال ولسكان مدينة ديربـان    نا -وملقاطعة كوازولو   
  مشروع قرار مقدم من دولة قطر

FCCC/KP/CMP/2011/L.1      العامل بوصفه اجتماع    األطرافمشروع تقرير مؤمتر 
   يف بروتوكول كيوتو عن دورته السابعةاألطراف
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FCCC/KP/CMP/2011/L.2  اقتراح مقدم من الرئيس. جلنة االمتثال  
FCCC/KP/CMP/2011/L.3   من كرواتيا يف قرار هنائي صـادر عـن          طعن مقدم 

اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال بشأن تنفيذ املقـرر         فرع
  اقتراح مقدم من الرئيس. ١٢-م أ/٧

FCCC/KP/CMP/2011/L.4         طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
يف التكوينات اجليولوجية باعتبارمها نشاطني من أنشطة       

  اقتراح مقدم من الرئيس. نمية النظيفةمشاريع آلية الت
FCCC/KP/CMP/2011/L.5  اقتراح مقدم من الرئيس. تقرير جملس صندوق التكيف  
FCCC/KP/CMP/2011/L.6  اقتراح مقدم من الرئيس. استعراض صندوق التكيف  
FCCC/KP/CMP/2011/L.7   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة   
FCCC/KP/CMP/2011/L.9            اقتراح مقدم من كازاخستان لتعـديل املرفـق بـاء

  اقتراح مقدم من الرئيس. لربوتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2011/L.10           معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنميـة النظيفـة .

  اقتراح مقدم من الرئيس
FCCC/KP/CMP/2011/L.11         نظيفـة مزيد من اإلرشادات املتعلقة بآلية التنميـة ال .

  اقتراح مقدم من الرئيس
FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1  Views on the review of the Adaptation Fund. 

Submissions from Parties and interested 
international organizations and stakeholders 

FCCC/KP/CMP/2010/3            اقتراح مقدم من غرينادا إلدخال تعـديالت علـى
  مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتوبروتوكول 

FCCC/KP/CMP/2010/4            اقتراح مقدم من كازاخستان لتعـديل املرفـق بـاء
  مذكرة مقدمة من األمانة. لربوتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/2         اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية واملفوضية األوروبية
عديل باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، بإدخال ت      

  مذكرة مقدمة من األمانة. على بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/3           اقتراح مقدم من توفالو لتعديل أحكـام بروتوكـول

كيوتو املتعلقة حبصانات األفراد العاملني يف اهليئـات        
مـذكرة مقدمـة    . املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو   

  األمانة من
FCCC/KP/CMP/2009/4     جراء تعديالت على بروتوكـول     اقتراح من توفالو إل

  مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/5          اقتراح من الفلبني إلجراء تعديالت على بروتوكـول

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

FCCC/KP/CMP/2009/7          اقتراح إجراء تعديل على بروتوكول كيوتو مقدم من
إندونيسيا وأوغندا وباكستان والربازيل وبنن وبوركينا      
فاسو وتوغو واجلزائر ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة         

الدميقراطية وجنوب أفريقيا والرأس     ومجهورية الكونغو 
وسـري النكـا     األخضر ورواندا وزامبيا وزمبابوي   

نغال وسوازيلند وسرياليون وسيشيل    والسلفادور والس 
والصني وغامبيا وغانا والكامريون والكونغو وكينيـا       
وليربيا ومايل وماليزيا واملغرب ومـالوي ومنغوليـا 

مـذكرة  . وموريشيوس وموزامبيق ونيجرييا واهلنـد    
  مقدمة من األمانة

FCCC/KP/CMP/2009/8           اقتراح مقدم من كولومبيا بإجراء تعـديالت علـى
  مذكرة مقدمة من األمانة. وكول كيوتوبروت

FCCC/KP/CMP/2009/9        علـى   مقترح مقدم من بيالروس إلجراء تعـديالت
  مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/10         اقتراح من أستراليا إلدخال تعديالت على بروتوكول
  مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/11          اقتراح من اليابان إلجراء تعديالت على بروتوكـول
  مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/12          اقتراح مقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميات وباسم
ـ باراغواي ومجهورية ف   رويال البوليفاريـة وماليزيـا   ن

مذكرة مقدمة  . تعديل على بروتوكول كيوتو    بإجراء
  من األمانة

FCCC/KP/CMP/2009/13           اقتراح من بابوا غينيا اجلديدة إلجراء تعديالت علـى
  مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

FCCC/TP/2011/6  Procedural requirements and the scope and content 
of applicable law for the consideration of appeals 
under decision 27/CMP.1 and other relevant 
decisions of the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, 
as well as the approach taken by other relevant 
international bodies relating to denial of due 

process .ورقة تقنية 

FCCC/SBSTA/2011/2  ر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن       تقري
 الرابعة والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من         دورهتا

  ٢٠١١ يونيه/ حزيران١٦ إىل ٦
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FCCC/SBSTA/2011/L.17            مشروع تقرير اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة
   اخلامسة والثالثني دورهتاوالتكنولوجية عن 

FCCC/SBSTA/2011/L.18           معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنميـة النظيفـة .
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2011/7 

Add.1و 
ا الرابعة والثالثني   تهتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دور      

 / حزيـران  ١٧ إىل   ٦املعقودة يف بون يف الفترة مـن        
  ٢٠١١يونيه 

FCCC/SBI/2011/L.23  سـجل    املقدم من مدير   ٢٠١١ر السنوي لعام    التقري
مشروع . املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو    

  استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBI/2011/L.24            مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيـذ عـن دورهتـا

  اخلامسة والثالثني
FCCC/SBI/2011/L.26           ـ ق التقرير السنوي عـن التجميـع واحملاسـبة املتعل

 املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكـول        ألطرافبا
مشروع استنتاجات مقترح   . ٢٠١١كيوتو عن عام    

  من الرئيس
FCCC/SBI/2011/L.27/Add.2        مـشروع  . املسائل اإلداريـة واملاليـة واملؤسـسية

   إضافة  .استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBI/2011/L.38     مـشروع  . تـو بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيو

  استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBI/2010/10        الثانية والثالثني  دورهتا  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن

 ٩مـايو إىل  / أيـار ٣١املعقودة يف بون يف الفترة من  
  ٢٠١٠يونيه /حزيران

FCCC/KP/AWG/2011/L.3 

Add.1-6و 
 النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف        

مـشروع  . املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو     
  استنتاجات مقترح من الرئيس

        


