
 

(A)   GE.11-71441    091211    091211 

  بشأناالتفاقية اإلطارية
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة السابعة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  ال من جدول األعم) أ(٢٢البند 

  اختتام الدورة
اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول            

  كيوتو عن دورته السابعة

مشروع تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف               
  بروتوكول كيوتو عن دورته السابعة

  )سلوفينيا (شكرانالسيد أندري : املقرر

  اجلزء األول    
  التاملداو

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٤  ١٣-٢  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٤  ٣-٢  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٦  ٥-٤  .........................انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  -  باء     
  ٧  ١٣-٦  .............عمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتنيتنظيم األ  - جيم     
  ٨    ...........................التقرير املتعلق بوثائق التفويضاملوافقة على   - دال     

  ٩    ..........................) من جدول األعمال٣البند ( تقريرا اهليئتني الفرعيتني  - ثالثاً  
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  ٩    .....................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف     
  ٩    ..........................................ر اهليئة الفرعية للتنفيذتقري  -  باء     

  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف             - رابعاً  
  ٩    ............) من جدول األعمال٤البند ( املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو     

   كيوتو النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول           - خامساً  
  ٩  ١٩-١٤  ................................................) من جدول األعمال٥البند (     

   مـن   ٦البند  ( اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو          - سادساً  
  ١٠  ٢٦-٢٠  ...........................................................)جدول األعمال     

  ١١  ٣٤-٢٧  ................) من جدول األعمال٧البند ( املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - سابعاً  
  ١٣  ٤٠-٣٥  ...................) من جدول األعمال٨البند (  املتعلقة بالتنفيذ املشتركاملسائل  - ثامناً  

  ١٣    ......................................التوجيه املتعلق بالتنفيذ املشترك  - ألف     
  ١٣  ٤٠-٣٥  ...........................استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -  باء     

  ١٤  ٤٨-٤١  .) من جدول األعمال٩البند ( املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو  - تاسعاً  
  ١٤  ٤٤-٤١  .................................................تقرير جلنة االمتثال  - ألف     
  طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التابع للجنة               -  باء     
  ١٥  ٤٨-٤٥  ...............................١٢-م أ/٧االمتثال بشأن تنفيذ املقرر          
  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل بـاإلجراءات واآلليـات املتعلقـة             - جيم     
  ١٥    ..........................................................متثالباال         

  ١٦  ٥٧-٤٩  ..............................) من جدول األعمال١٠البند ( صندوق التكيف  - عاشراً  
  ١٦  ٥٤-٤٩  .......................................تقرير جملس صندوق التكيف  - ألف     
  ١٧  ٥٧-٥٥  .........................................استعراض صندوق التكيف  -  باء     

  ١٧    .........) من جدول األعمال١١البند ( املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل  - حادي عشر  
  ت الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة والـيت             البالغا  - ثاين عشر  

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

  ١٨    .............................)ول األعمال من جد١٣البند ( بروتوكول كيوتو     
  ١٨    .........) من جدول األعمال١٤البند ( بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - رابع عشر  

   مـن   ١٥البنـد   (  من بروتوكول كيوتـو    ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة      - خامس عشر  
  ١٨    ...........................................................)جدول األعمال     
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   مـن   ١٦البنـد   ( روتوكول كيوتو  من ب  ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة      - سادس عشر  
  ١٨    ...........................................................)جدول األعمال     

  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             - سابع عشر  
  ١٨    ..................) من جدول األعمال١٧البند ( األطراف يف بروتوكول كيوتو     

  ١٨    ...............) من جدول األعمال١٨البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ثامن عشر  
  ١٨    .......................٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   - ألف     
  ١٩    .......................٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -  باء     

  ١٩  ٥٩-٥٨  ...........................) من جدول األعمال١٩البند ( اجلزء الرفيع املستوى  - تاسع عشر  
  ١٩  ٥٩-٥٨  ..........................ستوىيب وافتتاح اجلزء الرفيع املحفل الترح  - ألف     
  ١٩    ...................................................بيانات األطراف  -  باء     
  ١٩    .......................................بيانات مسؤويل األمم املتحدة  - جيم     

  ١٩    .........) من جدول األعمال٢٠البند ( بيانات املنظمات املشارِكة بصفة مراقب  - عشرون  
  ١٩    ................................) من جدول األعمال٢١البند ( مسائل أخرى  - حادي وعشرون

  ٢٠    .................................) من جدول األعمال٢٢ند الب( اختتام الدورة  - ثاين وعشرون 
  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف              - ألف     
  ٢٠    .................................بروتوكول كيوتو عن دورته السابعة         
  ٢٠    ......................................................اختتام الدورة  -  باء     

  املرفقات  
  )ُيستكمل فيما بعد(     

ه اجتماع األطراف يف    اإلجراء الذي اختذه مؤمتر األطراف العامل بوصف      : اجلزء الثاين 
  بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة

  )ُيستكمل فيما بعد(
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  افتتاح الدورة  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
افُتتحت الدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف        -١

 مـن   ١٣ن املادة    م ٦، مبوجب الفقرة    )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
بروتوكول كيوتو، يف قصر املؤمترات الدويل ومركز معارض ديربان يف ديربـان، جنـوب              

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

  . )١(طراف يف دورته السابعةاأل

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

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
    ، املعقـودة  )٣(اجتماع األطراف يف جلسته األوىل/كان معروضاً على مؤمتر األطراف    -٢

مة من األمني التنفيذي تتضمن جـدول األعمـال         نوفمرب، مذكرة مقد  / تشرين الثاين  ٢٨يف  
وكان جدول األعمال املؤقت قد أُعد باالتفاق ). FCCC/KP/CMP/2011/1(املؤقت وشروحه   

اجتماع األطراف يف دورته السادسة، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت          /مع رئيسة مؤمتر األطراف   
رعية للتنفيذ، وآراء أعـضاء مكتـب      عنها األطراف خالل الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الف       

  . مؤمتر األطراف

__________ 

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

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

: مجيع الوثائق والبث الشبكي للمداوالت متاحة يف املوقع الشبكي لالتفاقية يف العنوان التـايل             و. التقريرين
<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>. 

اجتماع األطراف، عينت الرئيسة نائب رئيس للعمل كرئيس وفقـاً          /خالل بعض جلسات مؤمتر األطراف     )٢(
ولكن، للتبـسيط،   ). FCCC/CP/1996/2انظر الوثيقة   ( من مشروع النظام الداخلي املعمول به        ٢٤للمادة  

 .يف كل هذا التقرير" رئيس"ُتستعمل كلمة 
 .اجتماع األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة/جلسات مؤمتر األطراف )٣(
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اجتماع األطراف جدول األعمال التايل بناء على اقتـراح         /واعتمد مؤمتر األطراف    -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(
  .املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(

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

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

النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول            -٥
  .كيوتو

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

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

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

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

  .باالمتثال
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  :صندوق التكيف  -١٠
  تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(
  .استعراض صندوق التكيف  )ب(

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

  .واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو
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 ٣ائل املتعلقة بالفقرة املس  -١٥
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٦
مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه        -١٧

  . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  :واملؤسسيةاملسائل اإلدارية واملالية   -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

ع األطـراف يف    اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما        )أ(
  بروتوكول كيوتو عن دورته السابعة؛

  . إغالق الدورة  )ب(

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  - باء  
    )من جدول األعمال) ب(٢البند (
نـوفمرب، إىل أن    / تشرين الثـاين   ٢٨أشارت الرئيسة، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          -٤

ي عضو من أعضاء املكتـب ميثـل طرفـاً يف    بروتوكول كيوتو ينص على االستعاضة عن أ   
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االتفاقية، لكنه ال يكون يف ذلك الوقت طرفاً يف بروتوكول كيوتو، بعضو إضـايف تنتخبـه                
  .األطراف يف الربتوكول من بينها

واقترحت الرئيسة الرجوع إىل هذا البند الفرعي يف الوقت املناسب خالل الـدورة،              -٥
  .ية وإجراء املفاوضاتمباشرة بعد تلقي الترشيحات املتبق

  )ُيستكمل فيما بعد(

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  -جيم   
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
نوفمرب، نظر مؤمتر   / تشرين الثاين  ٢٨وجهت الرئيسة، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          -٦

ل املؤقـت الـواردة يف الوثيقـة        اجتماع األطراف إىل شروح جـدول األعمـا       /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   
املعـين  والحظت أيضاً أن الفريق العامـل املخـصص         . اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف 

فريـق  (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو            
  .سيقدم نتائج أعماله قبل اختتام الدورة) االلتزامات اإلضافية

اجتماع األطراف إحالة بنود إىل     /وبناء على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف         -٧
وتقدمي مشاريع مقررات أو استنتاجات مناسبة بشأهنا، وذلـك         اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها     

  :على النحو التايل
  اهليئة الفرعية للتنفيذ

ءات واآلليـات   تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل بـاإلجرا        )ج(٩البند 
  املتعلقة باالمتثال

   املتعلقة بسجل املعامالت الدويلاملسائل  ١١البند 
ة من األطراف املدرجة يف املرفق األول       البالغات الوطنية املقدم    ١٢البند 

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

  املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  ١٤البند 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤رة املسائل املتعلقة بالفق  ١٦البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(١٨البند 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   ١٥البند 
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ـ   " من جدول األعمال     ٤وفيما يتعلق بالبند      -٨ ل املخـصص املعـين     تقرير الفريق العام
، أبلغـت  "بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو          

، سيقدم  )نيوزيلندا(الرئيسة املندوبني بأن رئيس فريق االلتزامات اإلضافية، السيد أدريان مايسي           
له يف جلسة الحقة     عن أعمال الفريق عند استكما     اجتماع األطراف تقريراً  /إىل مؤمتر األطراف  

  .ودعت السيد مايسي إىل تقدمي معلومات بشأن تنظيم أعمال فريق االلتزامات اإلضافية
وأشارت الرئيسة إىل توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن مشاركة مراقبني يف الدورات           -٩

ألقـل  غري الرمسية واقترحت فتح اجللستني األوىل واألخرية من املشاورات غري الرمسية على ا            
  . )٤(للمنظمات املراقبة عند االقتضاء

اجتماع األطراف على املضي قدماً يف عمله علـى أسـاس           /ووافق مؤمتر األطراف    -١٠
  .اقتراحات الرئيسة

باسم (، وسويسرا ) والصني٧٧ لباسم جمموعة ا(وأدىل ببيانات عامة ممثلو األرجنتني      -١١
باسم االحتاد (، واالحتاد األورويب   )موعة املختلطة باسم اجمل (، وأستراليا   )جمموعة السالمة البيئية  

، وغرينادا )باسم اجملموعة األفريقية(، ومجهورية الكونغو الدميقراطية )األورويب ودوله األعضاء
، واململكـة العربيـة     )باسم أقل البلدان منواً   (، وغامبيا   )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (

باسم الربازيل، وجنـوب أفريقيـا، واهلنـد،        (، والصني   )ةباسم اجملموعة العربي  (السعودية  
باسم (، وبابوا غينيا اجلديدة     )باسم منظومة التكامل ألمريكا الوسطى    (، والسلفادور   )والصني

باسم التحالف البوليفاري   ) ( البوليفارية -مجهورية  (، وفرتويال   )ائتالف بلدان الغابات املطرية   
  . )٥()ة التجارية للشعوب املعاهد-لشعوب أمريكا الالتينية 

وعند إغالق جمال البيانات العامة، شددت الرئيسة على التزامها الشخصي بالعمـل              -١٢
ذا الغرض،  وهل. عن كثب مع رؤساء مجيع اهليئات الفرعية األربع ومع منسقي أفرقة التفاوض           

قيق ديسمرب، جلسات تقييمية اهلدف منها ضمان حت      / كانون األول  ٦ و ٣عقدت الرئيسة، يف    
  .تقدم مفتوح وشامل وشفاف يف املفاوضات

ممثال فئتني من املنظمـات غـري احلكوميـة         هما  مة بيانان قدم  وُوزع يف اجللسة العا     -١٣
  ).املنظمات غري احلكومية البيئية ومنظمات الشعوب األصلية(

  التقرير املتعلق بوثائق التفويضاملوافقة على   -دال   
  )من جدول األعمال) د(٢البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
  :البث الشبكي الكامل للجلسات العامة متاح يف املوقع التايل )٥(

<http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cop17/templ/ovw_onDemand.php?id_kongressmain=201> .
 . املوحد للموقع مؤقت وسيتغري عند نشر التقرير اخلتاميوهذا الكشاف
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  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -ثالثاً   
  ) من جدول األعمال٣البند (

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

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

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

  ) من جدول األعمال٤البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخـال تعـديالت علـى              -خامساً  
  توبروتوكول كيو

  ) من جدول األعمال٥البند (
، xاف، يف اجللـستني الثالثـة و  اجتماع األطـر /كان معروضاً على مؤمتر األطراف      -١٤

  : ديسمرب، على التوايل، الوثائق التالية/األول كانون xنوفمرب و/ تشرين الثاين٣٠تني يف املعقود
FCCC/KP/CMP/2009/2و FCCC/KP/CMP/2009/3و FCCC/KP/CMP/2009/4 

 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

. ٢٠٠٩كول كيوتو يف عام      اقتراحاً إلدخال تعديالت على بروتو     ١٢وتلقت األمانة     -١٥
 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ يف   من بروتوكول كيوتو، قامت األمانة     ٢١ و ٢٠ للمادتني   ووفقاً

بإبالغ األطراف يف بروتوكول كيوتو واألطراف يف االتفاقية والدول املوقعة عليها بنص كل             
وجرى . ٢٠٠٩ه يوني/ حزيران٢٥يف  للعلم  التعديالت املقترحة، وأرسلتها، إىل اجلهة الوديعة       
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اجتمـاع األطـراف دون     /النظر يف هذه االقتراحات يف الدورة اخلامسة من مؤمتر األطراف         
  .التوصل إىل توافق آراء بشأن طريقة الشروع يف معاجلتها

 اقتراح تعديل إضايف على بروتوكول كيوتو وأُبلـغ         ٢٠١٠وقدمت غرينادا يف عام       -١٦
 ٢٨ف يف االتفاقية والـدول املوقعـة عليهـا يف      إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو واألطرا     

وجـرى  . ٢٠١٠يونيـه  / حزيران١٧يف للعلم   وأُرسل، إىل اجلهة الوديعة      ٢٠١٠مايو  /أيار
 األخرى، يف الدورة السادسة من مؤمتر       ١٢ لالنظر يف هذا االقتراح، إىل جانب االقتراحات ا       

.  ذلـك   طريقة الـشروع يف    اجتماع األطراف دون التوصل إىل توافق آراء بشأن       /األطراف
وأُدرج هذا البند من جدول األعمال يف جدول األعمال املؤقت للـدورة الـسابعة ملـؤمتر                

  .اجتماع األطراف/األطراف
ويف سياق عرض هذا البند من جدول األعمال، أشارت الرئيسة إىل أن األطـراف                -١٧

     ق املـشار إليهـا يف     الوثـائ حسبما ورد يف    ( اقتراحاً لتعديل بروتوكول كيوتو      ١٣قدمت  
  ). أعاله١٤الفقرة 
وفتحت الرئيسة اجملال للبيانات، فأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، مبا يف ذلك بيان               -١٨

  .باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء
واقترحت الرئيسة إبقاء هذا البند مفتوحاً وانتظار نتائج أعمال فريـق االلتزامـات               -١٩

  .اإلضافية
  )كمل فيما بعدُيست(

  اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو  - سادساً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

اجتماع /نوفمرب، نظر مؤمتر األطراف   / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -٢٠
مـن كازاخـستان    األطراف يف هذا البند، الذي أُدرج يف جدول األعمال عمالً بـاقتراح             

)FCCC/KP/CMP/2010/4 .(         وأعطت الرئيسة الكلمة لألمانة لتقدمي معلومات عن هذا البنـد
  . من جدول األعمال

 اقتراحاً لتعديل املرفق بـاء مـن        ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨وقدمت كازاخستان يف      -٢١
 بروتوكول كيوتو لكي يشمل اسم كازاخستان كطرف ذي التزام كمي بتحديد انبعاثـات            

   . ١٩٩٢ يف املائة من مستوى عام ١٠٠غازات الدفيئة أو خفضها مبا يعادل نسبة 
اجتماع األطراف االقتراح يف دورته اخلامسة ووافق علـى         /والحظ مؤمتر األطراف    -٢٢

اجتماع األطراف /وطلب مؤمتر األطراف. إدراجه يف جدول األعمال املؤقت لدورته السادسة



FCCC/KP/CMP/2011/L.1 

11 GE.11-71441 

تنفيذ أن تنظر يف االقتراح يف دورهتا الثانية والثالثني وتقدمي تقرير عن           أيضاً إىل اهليئة الفرعية لل    
  .اجتماع األطراف يف دورته السادسة/النتائج إىل مؤمتر األطراف

ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف املسألة يف دورهتا الثالثة والثالثني وترد استنتاجاهتا يف     -٢٣
  . )٦(التقرير املتعلق بتلك الدورة

 ٦-م أإ /٨اجتماع األطراف يف مقرره     /ويف الدورة السادسة، الحظ مؤمتر األطراف       -٢٤
     اقتراح كازاخستان، والحظ عالوة على ذلك أن كازاخستان راغبة يف اعتماد هنـج مـرن              

 باحلد من انبعاثات غـازات الدفيئـة أو         فيما يتعلق بسنتها األساس والتزاماهتا املقدرة كمياً      
إدراج البند يف جدول األعمال املؤقـت للـدورة الـسابعة ملـؤمتر             خفضها ووافقت على    

  .اجتماع األطراف/األطراف
  . )٧(وأدىل ببيانني ممثال طرفني  -٢٥
وبنـاء علـى    . واقترحت الرئيسة إجراء مشاورات غري رمسية بشأن هذه املـسألة           -٢٦

ية ييـسرها   اجتماع األطراف على إجراء مشاورات غري رمس      /اقتراحها، وافق مؤمتر األطراف   
  ). نيجرييا(السيد أوسيتادينما أنايدو 

  )ُيستكمل فيما بعد(

  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -سابعاً   
  ) من جدول األعمال٧البند (

نوفمرب، كان معروضاً علـى مـؤمتر       / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٢٧
الـيت تتـضمن   ) FCCC/KP/CMP/2011/3 (Parts I and IIاجتماع 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 األول٢٦إىل 
ويف سياق عرض هذا البند، أشارت الرئيسة إىل أن آلية التنمية النظيفة آلية فريدة من          -٢٨

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

  ).األطراف املدرجة يف املرفق األول(رجة يف املرفق األول من االتفاقية املد

__________ 

)٦( FCCC/SBI/2010/10 ١٣٨-١٣٢، الفقرات. 
: أُدرج البيانان يف البث الشبكي للجلسات العامة ومها متاحان يف املوقع الشبكي لالتفاقية يف العنوان التايل                 )٧(

<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>. 
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وبناء على دعوة الرئيسة، قدم رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، الـسيد               -٢٩
، عرضاً عامـاً للتقريـر      )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     (مارتن هيسن   

وسلط الضوء على اإلجنازات اهلامة     . اجتماع األطراف /ر األطراف السنوي للمجلس إىل مؤمت   
 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    . تخذة لتحسني التوزيع اإلقليمي لآللية    املوارد اإلضافية، والتدابري امل   

آلية التنمية النظيفة يف التنمية املستدامة ونقل التكنولوجيا، شدد الرئيس على أمهيـة حتـسني           
وأعلن أيضاً أنه وقع االختيـار علـى        . الوصول إىل اآللية وإشراك اجلهات صاحبة املصلحة      

شاريع، مدعوماً مبركز ريسو التابع لربنامج األمم املتحـدة         مكتب األمم املتحدة خلدمات امل    
اجتمـاع األطـراف يف     /اإلمنائي، كوكالة تنفيذ لربنامج القروض اليت طلبها مؤمتر األطراف        

  .دورته السادسة
وقدم الرئيس أيضاً تقريراً عن مبادرة اجمللس إلطالق حوار السياسة العامـة آلليـة                -٣٠

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

  .إسهام آلية التنمية النظيفة يف اإلجراءات املناخية العاملية يف املستقبل
ذي آللية التنمية النظيفة، أدىل ببيانات      وعقب التقرير الذي قدمه رئيس اجمللس التنفي        -٣١

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

وفئتان معنيتان باملنظمات غري    ) البنك الدويل (وأدىل ببيان ممثل منظمة حكومية دولية         -٣٢
  ).احمللية والسلطات البلدية ومنظمات الشباب غري احلكوميةسلطات احلكومات (احلكومية 

والحظت الرئيسة أنه، لالعتراف بعمل اجمللس التنفيـذي وإعطائـه مزيـداً مـن                -٣٣
اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا البند مـن           /اإلرشادات، ينبغي ملؤمتر األطراف   
اجتمـاع  /احها، قرر مـؤمتر األطـراف     وبناء على اقتر  . جدول األعمال يف دورته السابعة    

األطراف إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة كارولينـا فـوينتيس كاسـتيانوس              
  ).اليابان(والسيد كونيهيكو شيمادا ) املكسيك(

وذكّرت الرئيسية األطراف بأنه ينبغي آللية التنمية النظيفة أن تنتخب أثناء الـدورة               -٣٤
  .  يف اجمللس التنفيذي لآلليةعدة أعضاء وأعضاء مناوبني

  )ُيستكمل فيما بعد(
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  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -ثامناً   
  ) من جدول األعمال٨البند (

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

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -باء   
  )ل األعمال من جدو)ب(٨البند (

نوفمرب، كان معروضاً علـى مـؤمتر       / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٣٥
، اليت تتضمن التقريـر الـسنوي       FCCC/KP/CMP/2011/4اجتماع األطراف الوثيقة    /األطراف

 ٢٤السادس للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، الذي يغطي أنشطة اللجنة خالل الفترة من              
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤ إىل ٢٠١٠أكتوبر /ن األولتشري
وأشارت الرئيسة، يف سياق عرض البندين الفرعيني من جدول األعمال معاً، إىل أن               -٣٦

 من بروتوكول كيوتو يتيح لألطراف املدرجة يف املرفق األول          ٦التنفيذ املشترك مبوجب املادة     
اء من الربوتوكول فرصة للحصول على      اليت قطعت على نفسها التزامات مدرجة يف املرفق ب        

وحدات خفض انبعاثات ناجتة عن مشاريع يستضيفها أي طرف آخر من هـذه األطـراف               
. وترمي إىل خفض االنبعاثات من غازات الدفيئة أو تعزيز عمليات إزالتها بواسطة البواليـع             

  . ١-م أإ/١٠والحظت أن جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أُنشئت مبوجب املقرر 
وبناء على دعوة الرئيسة، قدم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك، الـسيد                -٣٧

، عرضاً عاماً للتقرير السنوي الذي قدمته جلنة اإلشراف         )بنغالديش(حممد كوامرول شودري    
وسلط الضوء على عدة إجنازات     . اجتماع األطراف /على التنفيذ املشترك إىل مؤمتر األطراف     

، مبا فيها زيادة االستثمارات يف مشاريع التنفيـذ املـشترك،           ٢٠١١ت يف عام    رئيسية ُحقق 
وترشيد إجراءات اعتماد احملققني من أطراف ثالثة مستقلة وتبسيطها، والتقدم احملرز يف إنشاء             

وقدم الرئيس أيضاً مزيداً من املعلومات عن التوصـيات الـيت           . منتدى معني ملراكز التنسيق   
اجتماع األطراف عن كيـف     /إىل مؤمتر األطراف  ف على التنفيذ املشترك     نة اإلشرا قدمتها جل 

  .ميكنه أن يعزز التنفيذ املشترك وجيعل منه آلية أكثر فعالية يف املستقبل
وعقب تقرير رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، أدىل ببيانات ممثلو أربعـة               -٣٨

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

والحظت الرئيسة أنه، لالعتراف بالعمل املنجز وتقدمي مزيد من اإلرشادات بـشأن             -٣٩
اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا البنـد          /التنفيذ املشترك، ينبغي ملؤمتر األطراف    
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اجتمـاع  /على اقتراحها، قرر مؤمتر األطـراف     وبناء  . من جدول األعمال يف دورته السابعة     
والـسيد  ) بوتسوانا(األطراف إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد باليسي غوبوالنغ           

  ).أستراليا(هيلموت هوجيسكي 
اجتمـاع األطـراف أن     /وذكّرت الرئيسة األطراف أيضاً بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف         -٤٠

  . ضاء مناوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتركينتخب أثناء الدورة عدة أعضاء وأع
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  تقرير جلنة االمتثال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٩البند (

نوفمرب، كان معروضاً على مـؤمتر      /ثاين تشرين ال  ٣٠يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -٤١
، اليت تتضمن التقريـر     Corr.1 و FCCC/KP/CMP/2011/5اجتماع األطراف الوثيقة    /األطراف

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

ودعت الرئيسة املشتركة يف اجللسة العامة للجنة االمتثال، السيدة ساندي دي ويت              -٤٢
، إىل تقدمي عرض عام لتقرير جلنة االمتثـال إىل الـدورة الـسابعة ملـؤمتر                )جنوب أفريقيا (

 كانت سنة حافلـة     ٢٠١١وأفادت السيدة دي ويت بأن سنة       . اجتماع األطراف /األطراف
سبة لفرع اإلنفاذ فيما خيص قضايا التنفيذ املتعلقة بأوكرانيا وبلغاريا ورومانيـا            باألعمال بالن 

والحظت الصعوبات اليت واجهها الفـرع  .  مقررا١٧ًوكرواتيا وليتوانيا، مما نتج عنه اعتماد      
ويف . يف أداء مهامه فيما خيص حتديد مواعيد جلساته واكتمال النصاب يف هذه اجللـسات             

ل فرع التسهيل، سلطت الضوء على املناقشات اليت جـرت داخـل            عممعرض حديثها عن    
الفرع بشأن السبيل إىل ممارسة واليته ممارسة فعالة بتقدمي املشورة والتسهيل إىل األطـراف              

. بشأن تنفيذ بروتوكول كيوتو واالتفاق على مواصلة تطـوير ممارسـته يف هـذا الـصدد               
صل بالتقارير املتعلقة باالستعراضات املعمقة     والحظت العمل الذي أجنزه فرع التسهيل فيما يت       

للبالغات الوطنية اخلامسة وأمهية تطبيق مبادئ األصول القانونية واملعاملة العادلة والقائمـة            
وأعربت عـن شـكرها   . على املساواة يف تقدمي املشورة والتسهيل فيما يتعلق حباالت حمددة        

الستئماين لألنشطة التكميليـة لـدعم   لتلك احلكومات اليت قدمت مسامهات إىل الصندوق ا  
  .٢٠١١-٢٠١٠عمل جلنة االمتثال يف فترة السنتني 
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وبعد ذلك، فتحت الرئيسة اجملال للبيانات املقدمة من األطراف، ومل يدل أي طرف               -٤٣
  .بأي بيان

اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار       /والحظت الرئيسة أنه ينبغي ملؤمتر األطراف       -٤٤
وبناء على اقتراحهـا، وافـق مـؤمتر      . ند الفرعي من جدول األعمال يف دورته السابعة       هذا الب 

اجتماع األطراف على إجراء مشاورات غري رمسية ييسرها الـسيد أجمـد عبـد اهللا               /األطراف
) ب(٩وسينظر فريق االتصال هذا أيضاً يف البند        ). كندا(والسيد ريشار تارافوفسكي    ) ملديف(

  . اء على اقتراح الرئيسةمن جدول األعمال، بن
  )ُيستكمل فيما بعد(

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 (
 مـؤمتر   نوفمرب، كان معروضاً على   / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        -٤٥

 FCCC/KP/CMP/2011/2 و FCCC/KP/CMP/2010/2اجتماع األطـراف الوثـائق      /األطراف
 املتعلقة بطعن قدمته كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التابع             FCCC/TP/2011/6و

  .١٢-م أ/٧للجنة االمتثال بشأن تنفيذ املقرر 
النهائي لفرع اإلنفاذ، حسبما    والحظت الرئيسة أن كرواتيا سحبت طعنها يف القرار           -٤٦

  . FCCC/KP/CMP/2011/2هو مشار إليه يف الوثيقة 
ودعت الرئيسة كرواتيا إىل اإلدالء ببيان وبعدئذ فتحت اجملال للبيانات املقدمة مـن               -٤٧

  . األطراف، ومل يدل أي طرف بأي بيان
اجتمـاع  /طرافوالحظت الرئيسة أنه، لتقدمي مزيد من اإلرشادات، ينبغي ملؤمتر األ           -٤٨

. األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورته الـسابعة               
اجتماع األطراف على إجراء مشاورات غري رمسية       /وبناء على اقتراحها، وافق مؤمتر األطراف     

) أ(٩ وسينظر فريق االتصال هذا أيضاً يف البند      . ييسرها السيد عبد اهللا والسيد تارافوفسكي     
  .من جدول األعمال، بناء على اقتراح الرئيسة

  ) ُيستكمل فيما بعد(

  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  -جيم   
  )من جدول األعمال) ج(٩البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(
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  صندوق التكيف  -عاشراً   
  ) من جدول األعمال١٠البند (

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

نوفمرب، كان معروضاً على مـؤمتر      / تشرين الثاين  ٣٠يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٤٩
، اليت تتضمن تقريـر     Add.1 و FCCC/KP/CMP/2011/6اجتماع األطراف الوثيقة    /األطراف

ل الفتـرة مـن كـانون       جملس صندوق التكيف، الذي يغطي األنشطة املضطلع هبا خـال         
  .٢٠١١سبتمرب / إىل أيلول٢٠١٠ديسمرب /األول
وأشارت الرئيسة إىل أن إنشاء جملس صندوق التكيف كان أحد اإلجنازات اهلامـة               -٥٠

وجملس صـندوق   . ٢٠٠٧ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف بايل، إندونيسيا، يف عام            
  .، ختدمه يف ذلك أمانة وقّيم عليهالتكيف هو الكيان التشغيلي لصندوق التكيف

وبناء على دعوة الرئيسة، قدمت رئيسة جملس صندوق التكيف، السيدة آنا فورنيلس     -٥١
، عرضاً عاماً ألنشطة اجمللس، مالحظة أن تسعة اقتراحـات نالـت            )إسبانيا(دي فروتوس   

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

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

السوق لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد، الذي ميكن أن يؤثر يف املوارد املتاحة لـصندوق              
التكيف، ووجهت نداء إىل األطراف املدرجـة يف املرفـق األول لتواصـل مـسامهتها يف                

وسلطت الضوء أيضاً على القانون الذي سنه الربملان األملاين لـضمان األهليـة             . الصندوق
نونية جمللس صندوق التكيف والتقرير املتعلق بأداء الترتيبات املؤقتة لـصندوق التكيـف،             القا

  .الذي سُينظر إليه يف هذه الدورة مع تقرير صندوق التكيف
 ١١وعقب التقرير الذي قدمته السيدة فورنيلس دي فروتوس، أدىل ببيانات ممثلـو               -٥٢

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

والحظت الرئيسة أنه، لالعتراف بالعمل الذي أجنزه جملس صندوق التكيف وإعطائه      -٥٣
اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا        /مزيداً من اإلرشادات، ينبغي ملؤمتر األطراف     

اجتماع /ناء على اقتراحها، قرر مؤمتر األطراف     وب. البند من جدول األعمال يف دورته السابعة      
) أنتيغـوا وبرمـودا   (األطراف إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة روليتا كاماتشو           
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مـن  ) ب(١٠وسينظر فريق االتصال هذا أيضاً يف البند        ). سويسرا(والسيد ستيفان شفاغر    
  .جدول األعمال، بناء على اقتراح الرئيسة

اجتمـاع األطـراف أن     /يسة األطراف أيضاً بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف      وذكّرت الرئ   -٥٤
  . ينتخب األعضاء واألعضاء املناوبني جمللس صندوق التكيف

  )ُيستكمل فيما بعد(

  استعراض صندوق التكيف  -باء   
  )من جدول األعمال)) ب(١٠البند (

ـ   ٣٠أشارت الرئيسة، يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف          -٥٥ نـوفمرب، إىل أن    /اين تشرين الث
اجتماع األطراف وافق يف دورته الثالثة على القيـام باسـتعراض صـندوق         /مؤمتر األطراف 

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

  .، املرفق السابعFCCC/SBI/2010/10 األويل الوارد يف الوثيقة لالستعراض
وبعد ذلك، فتحت الرئيسة اجملال للبيانات املقدمة من األطراف، ومل يدل أي طرف               -٥٦

  . بأي بيان
وبناء على اقتراح الرئيسة بشأن النظر يف استعراض صندوق التكيف يف هذه الدورة،               -٥٧

راف إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة كاماتشو         اجتماع األط /قرر مؤمتر األطراف  
من جدول األعمال، بنـاء     ) أ(١٠وسينظر فريق االتصال هذا أيضاً يف البند        . والسيد شفاغر 

  .على اقتراح الرئيسة

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

البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول              -ر ثاين عش
  لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٢البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(
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التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء            -ثالث عشر   
  ومبوجب بروتوكول كيوت

  ) من جدول األعمال١٣البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة  -خامس عشر 
  ) من جدول األعمال١٥البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -دس عشر سا
  ) من جدول األعمال١٦البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  ) من جدول األعمال١٧البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(١٨البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(
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  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   - باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٨البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  اجلزء الرفيع املستوى - تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩البند (

  حفل الترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى   -ألف   
      ديسمرب حفل ترحييب حضره رئـيس جنـوب أفريقيـا،         / كانون األول  ٦أُقيم يف     -٥٨

مون، ورئيسة الـدورة   - مم املتحدة، السيد بان كيالسيد جاكوب زوما، واألمني العام لأل    
اجتماع األطراف، الـسيدة    /السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف       

  .ماشابان، واألمينة التنفيذية لالتفاقية، السيدة كريستيانا فيغرييس، وشخصيات أخرى - نكوانا
اجتماع األطراف يف اجللسة الرابعـة      /طرافوافتتح رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األ       -٥٩

 كـانون  ٦اجتمـاع األطـراف، يف   /ملؤمتر األطراف واجللسة الرابعـة ملـؤمتر األطـراف      
ديسمرب، اجلزء املشترك الرفيع املستوى ملؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة ومؤمتر            /األول

  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/األطراف

  طراف بيانات األ  -باء   
  )ُيستكمل فيما بعد(

  بيانات مسؤويل األمم املتحدة  -جيم   
  )ُيستكمل فيما بعد(

  بيانات املنظمات املشارِكة بصفة مراقب  -عشرون  
  ) من جدول األعمال٢٠البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  مسائل أخرى - حادي وعشرون
  ) من جدول األعمال٢١البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(
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  اختتام الدورة - ثاين وعشرون
  ) من جدول األعمال٢٢البند (

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

  )من جدول األعمال) أ(٢٢البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  اختتام الدورة  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢٢البند (
  )دُيستكمل فيما بع(

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


