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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 األطراف العامل بوصفه اجتماع     األطرافمؤمتر  
  يف بروتوكول كيوتو

 يف بروتوكـول    األطراف العامل بوصفه اجتماع     األطرافتقرير مؤمتر       
 تشرين  ٢٦ يف الفترة من     دوحةال املعقودة يف    الثامنةدورته   كيوتو عن 

  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٨نوفمرب إىل /الثاين

  اجلزء األول    
  املداوالت    
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
 ٥  ١  ........................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة - أوالً  

 ٥ ٢٩-٢  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية - ثانياً  
 ٥  ٣-٢  ...................)من جدول األعمال) أ(٢البند ( دول األعمالإقرار ج - ألف     
من جدول  ) ب(٢البند   (انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب       -  باء     

  ٨ ٧-٤ ..................................................................)األعمال
) ج(٢البند   (يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني       مبا تنظيم األعمال،  - جيم     

  ٨ ٢٢-٨ ......................................................)من جدول األعمال
مـن جـدول    ) د(٢البند   ( التقرير املتعلق بوثائق التفويض    املوافقة على  - دال     

 ١٢ ٢٥-٢٣ ..................................................................)األعمال
 ١٢ ٢٨-٢٦ ...................................................................احلضور -  هاء     
  ١٣  ٢٩ ....................................................................الوثائق -  واو     
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 ١٣ ٣٩-٣٠ ..............................) من جدول األعمال٣البند ( تقريرا اهليئتني الفرعيتني - ثالثاً  
من جدول ) أ(٣ند الب (تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية - ألف     

 ١٣ ٣٤-٣٠ ..................................................................)األعمال
 ١٤ ٣٩-٣٥ ............)من جدول األعمال) ب(٣البند  (تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ -  باء     

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف            - رابعاً  
  ١٥  ٤٨-٤٠  ............) من جدول األعمال٤البند ( املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

 النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو - خامساً  
 ١٧  ٥٢-٤٩ .......................................................) من جدول األعمال٥البند (

 مـن   ٦البند   (اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو         - سادساً  
  ١٨ ٥٤-٥٣ ....................................................................)جدول األعمال

  ١٩ ٦٢-٥٥ ..................) من جدول األعمال٧البند ( لقة بآلية التنمية النظيفةاملسائل املتع - سابعاً  
  ٢٠ ٦٨-٦٣ ......................) من جدول األعمال٨البند ( املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك - ثامناً  

  ٢٠  ............................................التوجيه املتعلق بالتنفيذ املشترك         
  ٢١ ٦٨-٦٣ ...............................استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك         

  ٢٢ ٧٦-٦٩ .) من جدول األعمال٩البند ( ائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتواملس - تاسعاً  
  ٢٢ ٧٤-٦٩ ......................)من جدول األعمال) أ(٩البند ( تقرير جلنة االمتثال - ألف     
يتصل بـاإلجراءات واآلليـات املتعلقـة         فيما تعديل بروتوكول كيوتو   -  باء     

  ٢٣ ٧٦-٧٥  ..............................)من جدول األعمال) ب(٩البند ( باالمتثال
  ٢٤ ٨٤-٧٧ ...................................) من جدول األعمال١٠البند ( صندوق التكيف - عاشراً  

  ٢٤ ٨٢-٧٧ .........)من جدول األعمال) أ(١٠البند  (تقرير جملس صندوق التكيف - ألف     
  ٢٦ ٨٤-٨٣ )من جدول األعمال) ب(١٠البند  (االستعراض األويل لصندوق التكيف -  باء     

  ٢٦ ٨٦-٨٥ ...........) من جدول األعمال١١البند ( ل املعامالت الدويلاملسائل املتعلقة بسج - حادي عشر  
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي             - ثاين عشر  

 ٢٦ ٨٨-٨٧ .................) من جدول األعمال١٢البند ( أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

اسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب         التقرير السنوي عن التجميع واحمل     - ثالث عشر  
 ٢٧ ٩١-٨٩ ..................................) من جدول األعمال١٣البند ( بروتوكول كيوتو

  ٢٧ ٩٣-٩٢ ...........) من جدول األعمال١٤البند ( بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو - رابع عشر  
من جدول   ١٥البند  (  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة     - خامس عشر  

  ٢٧ ٩٥-٩٤ ............................................................................)األعمال
 مـن   ١٦البنـد   (  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة     - سادس عشر  

  ٢٨ ٩٧-٩٦  ...........................................................)جدول األعمال
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مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            - سابع عشر  
 ٢٨ ٩٨ .....................) من جدول األعمال١٧البند ( األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ٢٨ ١٠٩-٩٩ .................) من جدول األعمال١٨البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية - ثامن عشر  
من ) أ(١٨البند   (٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني        - ألف     

 ٢٨  ..........................................................)جدول األعمال
من جدول  ) ب(١٨ند  الب (٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني               

  ٢٩ ١٠٠-٩٩ ..................................................................)األعمال
امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب             -  باء     

  ٢٩ ١٠٩-١٠١ ....................)من جدول األعمال) ج(١٨البند ( بروتوكول كيوتو
  ٣٠ ١١٦-١١٠ ...............................) من جدول األعمال١٩البند ( اجلزء الرفيع املستوى - تاسع عشر  

  ٣٠ ١١٣-١١٠ ..............................افتتاح اجلزء الرفيع املستوىحفل الترحيب و - ألف     
  ٣١ ١١٤  ......................بيانات األطراف والدول املشاركة بصفة مراقب -  باء     
  ٣١ ١١٥  .......................................بيانات مسؤويل األمم املتحدة - جيم     
 ٣١ ١١٦ ......................................................بوابة الدوحة للمناخ - دال     

  ٣٢ ١١٧ ...........) من جدول األعمال٢٠البند ( بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب - عشرون  
  ٣٢ ١١٨ ......................................) من جدول األعمال٢١البند ( مسائل أخرى - نحادي وعشرو 
  ٣٢ ١٢٢-١١٩ ......................................) من جدول األعمال٢٢البند ( اختتام الدورة - ثاين وعشرون 

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف             - ألف     
 ٣٢ ١٢٠ ...)عمالمن جدول األ) أ(٢٢البند ( بروتوكول كيوتو عن دورته الثامنة

  ٣٣ ١٢٢-١٢١ .......................)من جدول األعمال) ب(٢٢البند ( إغالق الدورة -باء     
  املرفقات
أطراف بروتوكول كيوتو، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت حضرت الدورة الثامنـة               - ألولا  

 ٣٤ ................................ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ٣٨ ........................................٢٠١٧-٢٠١٣اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية،   - الثاين  

الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو يف          - الثالث  
 ٣٩ ..........................................................................................دورته الثامنة
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  اجلزء الثاين    
 العامـل بوصـفه اجتمـاع       األطـراف  مؤمتر   ا اختذه اليت اتاإلجراء    

  الثامنةوتوكول كيوتو يف دورته  يف براألطراف

 العامـل بوصـفه اجتمـاع       األطـراف املقررات اليت اعتمدها مؤمتر         
   يف بروتوكول كيوتواألطراف

    FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1  

  املقرر    
  )تعديل الدوحة( ٣ من مادته ٩تعديل بروتوكول كيوتو عمالً بالفقرة   ٨-م أإ/١
اره على املقررات السابقة    آث و ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢تنفيذ املقررات من      ٨-م أإ/٢

فيها تلك املتـصلة      مبا املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،     
   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥باملواد 

  FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.2  

  املقرر    
  تقرير جملس صندوق التكيف  ٨-م أإ/٣
  لتكيفاالستعراض األويل لصندوق ا  ٨-م أإ/٤
  بآلية التنمية النظيفة التوجيه املتعلق  ٨-م أإ/٥
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة   ٨-م أإ/٦
املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق       ٨-م أإ/٧

قـاً  األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو، املقدمة وف          
   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢للفقرة 

ــرة   ٨-م أإ/٨ ــدويل يف فت ــامالت ال ــة لتحــصيل رســوم ســجل املع    منهجي
  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

  اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو  ٨-م أإ/٩
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  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو للبلدان النامية  ٨-م أإ/١٠
بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو للبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا               ٨-م أإ/١١

  انتقالية مبرحلة
  جلنة االمتثال  ٨-م أإ/١٢
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  ٨-م أإ/١٣

  القرار    
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة دولة قطر ولسكان مدينة الدوحة  ٨-م أإ/١

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) جدول األعمال من١البند (
ة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول         ثامن الدورة ال  ُنظّمت  -١

 مـن   ١٣ من املـادة     ٦ مبوجب الفقرة     املعقودة ،)اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (كيوتو  
 تـشرين   ٢٦يف  يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحـة بقطـر،            بروتوكول كيوتو، 

اجتماع /رئيس مؤمتر األطراف  السيد عبد اهللا بن محد العطية        ها، وافتتح ٢٠١٢مربنوف/الثاين
  . )١( ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية يف قطرةثامناألطراف يف دورته ال

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 ٢٦يف   ، املعقودة )٢(اجتماع األطراف يف جلسته األوىل    /على مؤمتر األطراف  ُعرضت    -٢

 تتضمن جدول األعمـال املؤقـت       ة التنفيذي ةنوفمرب، مذكرة مقدمة من األمين    /تشرين الثاين 
__________ 

. ة عشرة ملؤمتر األطـراف    ثامن الدورة ال   بالتزامن مع  اجتماع األطراف /ة ملؤمتر األطراف  ثامنُعقدت الدورة ال   )١(
ترد اإلحاالت إىل البيانات وكلمة ترحيـب أُلقيـت يف   و. وترد مداوالت مؤمتر األطراف يف تقرير منفصل      

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

 :التـايل  قيـة يف العنـوان   لالتفااإللكتروينالبث الشبكي يف املوقع مواد مجيع الوثائق ووتتاح . التقريرين

<http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cop18/templ/ovw_onDemand.php?id_ 

kongressmain=231>. 
 . عامةاجتماع األطراف املشار إليها يف هذا التقرير جلساٌت/جلسات مؤمتر األطراف )٢(
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وكان جدول األعمال املؤقت قد أُعد باالتفاق مـع         ). FCCC/KP/CMP/2012/1(وشروحه  
ة، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت عنها بع األطراف يف دورته السااجتماع/ مؤمتر األطرافةرئيس

 مكتـب   وبعد التشاور مع  ة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ،      سادساألطراف خالل الدورة ال   
  . اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف

اجتماع األطراف جدول األعمال التايل بناء على اقتـراح         /واعتمد مؤمتر األطراف    -٣
  :رئيسال

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛  )ب(  
  يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  مباتنظيم األعمال،  )ج(  
  .املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )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

 على بروتوكول   النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت         -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(  
  .استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )ب(  

  :ملسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتوا  -٩
  تقرير جلنة االمتثال؛  )أ(  
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يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة      فيما تعديل بروتوكول كيوتو    )ب(  
  .باالمتثال

  :صندوق التكيف  -١٠
  تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(  
  .صندوق التكيف األويل لستعراضاال  )ب(  
  .ة بسجل املعامالت الدويلاملسائل املتعلق  -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

  .وتوكول كيوتوبناء القدرات مبوجب بر  -١٤
  .  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -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
 :ائل اإلدارية واملالية واملؤسسيةاملس  -١٨

  ؛٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
   ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب           )ج(  

 .بروتوكول كيوتو

 .اجلزء الرفيع املستوى  -١٩

 .املشاركة بصفة مراقبنظمات بيانات امل  -٢٠

 .مسائل أخرى  -٢١

 :اختتام الدورة  -٢٢

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

 .  الدورةإغالق  )ب(  
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  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
يف اجللسة األوىل، أشار الرئيس إىل أن بروتوكول كيوتو ينص على االستعاضة عن               - ٤

أي عضو من أعضاء املكتب ميثل طرفاً يف االتفاقية ليس طرفاً يف ذلك الوقت يف بروتوكول                
 .كيوتو بعضو إضايف تنتخبه األطراف يف الربتوكول من بينها

األعمال يف الوقت املناسب خـالل      واقترح الرئيس العودة إىل هذا البند من جدول           -٥
  .ترد بعد  ملالدورة، وذلك بعد إجراء املشاورات وتلقي الترشيحات اليت

ديسمرب، أبلـغ الـرئيس     / كانون األول  ٨ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، املعقودة يف         -٦
 يف   ميثلون أطرافـاً   اجتماع األطراف بأن مجيع أعضاء املكتب املنتخبني حديثاً       /مؤمتر األطراف 

 .بروتوكول كيوتو كليهما  ويفاالتفاقية

على اضطالعه باملشاورات  ) سورينام(فان لريوب   . وشكر الرئيس السيَد روبرت ف      -٧
  .املتعلقة بترشيح األعضاء املنتخبني يف اهليئات املرتبطة بربوتوكول كيوتو

  يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  مباتنظيم األعمال،  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢ البند(
 شروح  اجتماع األطراف إىل  /اهتمام مؤمتر األطراف  ، وجه الرئيس    األوىليف اجللسة     -٨

وأشـار إىل أن اهليئـة      . FCCC/KP/CMP/2012/1جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة       
مشاريع   ستجتمعان بقصد وضع   الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ      

مـؤمتر  لينظر فيها   ديسمرب،  / كانون األول  ١، قبل انتهاء دورتيهما يف      مقررات واستنتاجات 
إىل أن الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات        اً  وأشار أيض . اجتماع األطراف /األطراف

فريـق االلتزامـات    (اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو          
  . قبل هناية الدورةلهعماأقدم نتائج يس) فيةاإلضا

اجتمـاع  /من جدول أعمال مـؤمتر األطـراف      رئيس إحالة البنود التالية     الاقترح  و  -٩
  :االستنتاجات املناسبة  أو فيها وتقدمي مشاريع املقرراتللنظر تني الفرعيتني إىل اهليئاألطراف

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   ١٥ البند

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

  باالمتثال
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  صندوق التكيف األويل لستعراضاال  )ب(١٠البند 
  املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل  ١١البند 
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول             ١٢البند 

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

  باء مبوجب بروتوكول كيوتو
  توبناء القدرات مبوجب بروتوكول كيو  ١٤البند 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   ١٦البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(١٨البند 
  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(١٨البند 
 الرئيس  ، اقترح "اجلزء الرفيع املستوى  " من جدول األعمال،     ١٩وفيما يتصل بالبند      -١٠

اجتماع األطراف أن ُيّتبع يف ترتيبات تنظيم العمـل واجلـزء الرفيـع             /على مؤمتر األطراف  
  .)٣(املستوى النَّهُج املبّين يف اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطراف

بأنه سيدعو إىل اجتماع مائدة     اً  اجتماع األطراف أيض  /وأبلغ الرئيس مؤمتَر األطراف     -١١
  .)٤(ديسمرب/ كانون األول٥ يعقد يف مستديرة وزاري غري رمسي

تقرير الفريق العامل املخـصص املعـين     " من جدول األعمال،     ٤وفيما يتصل بالبند      -١٢
فريـق  " (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو         

ف طلـب يف    اجتمـاع األطـرا   /، ذكّر الرئيس بأن مؤمتر األطـراف      )االلتزامات اإلضافية 
 يف ١-م أإ/١ إىل هذا الفريق السعي إىل تقدمي نتائج أعماله مبوجب املقـرر      ٧-م أإ /١ مقرره

. اجتماع األطـراف  /الوقت املناسب حبيث يتسىن إمتامه حبلول الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف         
ن حييل اجتماع األطراف بأن فريق االلتزامات اإلضافية ُيفترض أ/وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف 

اجتماع األطراف جمموعة من التعديالت املقترح إدخاهلا على بروتوكول         /إىل مؤمتر األطراف  
واقترح الرئيس  . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١كيوتو ليتسىن بدء تنفيذ فترة االلتزام الثانية يف         

ر الفريق أن تقدم رئيسة فريق االلتزامات اإلضافية، السيدة مادلني روز ديوف سار، تقري      اً  أيض
ودعا السيدة ديوف سار إىل أن تقدم بإجياز معلومات عن تنظيم عمـل             . )٥(يف جلسة الحقة  

  .فريق االلتزامات اإلضافية
__________ 

  .٢٢، الفقرة FCCC/CP/2012/8انظر الوثيقة  )٣(
وميكن االطالع علـى مزيـد مـن    . ستديرة الوزاري غري الرمسي مببادرة من الرئيس      ُنظّم اجتماع املائدة امل    )٤(

    :املعلومات املتعلقة بالنشاط يف العنوان اإللكتروين التايل
<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7302.php>.  

  .٣٧-٣٢، الفقرات FCCC/KP/AWG/2012/5لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن املداوالت انظر الوثيقة  ) ٥(
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يتعلق   فيما اجتماع األطراف على أن يأخذ باقتراحات الرئيس      /واتفق مؤمتر األطراف    -١٣
  .بتنظيم العمل

، وقـربص   ) والصني ٧٧  لجمموعة ا باسم  (وأدىل ببيانات عامة ممثلو كل من اجلزائر          -١٤
، )باسم اجملموعة اجلامعة  (وأستراليا  ،  ) وكرواتيا ٢٧  لاباسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء      (

، ونـاورو   )باسم جمموعة السالمة البيئيـة    (، واملكسيك   )باسم الدول األفريقية  (وسوازيلند  
ل، وجنوب أفريقيـا، واهلنـد،   باسم الربازي(، والصني )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (

باسـم اجملموعـة    (، واململكة العربية الـسعودية      )باسم أقل البلدان منواً   (، وغامبيا   )والصني
باسـم  (، والفلـبني    )باسم ائتالف بلدان الغابـات املطـرية      (، وبابوا غينيا اجلديدة     )العربية

باكـستان، وبوليفيـا    ، وباراغواي، و  ) اإلسالمية -مجهورية  (األرجنتني، وإكوادور، وإيران    
، واجلزائر، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ودومينيكـا،          ) املتعددة القوميات  -دولة  (
، ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (، والسلفادور، والسودان، والفلبني، وفرتويـال       النكا سريو

، والكويت، ومايل، وماليزيا، ومصر، واململكة العربية السعودية، وموريتانيـا، ونيكـاراغوا          
باسم التحالف البوليفاري لشعوب أمريكـا      ) ( املتعددة القوميات  -دولة  (، وبوليفيا   )واهلند

باسـم منظومـة التكامـل ألمريكـا     (، ونيكاراغوا  ) املعاهدة التجارية للشعوب   -الالتينية  
  .)٦( وأدىل طرف آخر ببيان).الوسطى

الناشطة يف جمايل   (كومية  وإضافة إىل ذلك أدىل ببيانني ممثال أوساط املنظمات غري احل           -١٥
  ).البيئة والشباب

وخالل الدورة، دعا الرئيس إىل عقد جلسات تقييمية غري رمسية الغرض منها تعزيز               -١٦
انفتاح وشفافية املفاوضات وتقدمي نبذة عامة إىل مجيع املشاركني عن تنظيم العمل واخلطوات          

ومسؤولني رفيعي املستوى املشاركة    وطلب الرئيس إىل وزراء     . )٧(املتخذة وتقّدم املفاوضات  
إىل جانبه يف عملية التواصل على املستوى الوزاري هبدف بلوغ أرضية مـشتركة يف عـدة                

فيها مسألة تعديل بروتوكـول       مبا مواضيع رئيسية تتطلب ملسات أخرية قبل اختتام الدورة،       
 على ٧-م أإ/٥ إىل ٧-م أإ/٢، وتأثري تنفيذ املقررات من ٣ من املادة ٩كيوتو مبوجب الفقرة 

يشمل املـسائل     ومبا املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،       
وكان من ضمن الوزراء واملسؤولني الرفيعي      .  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥املتصلة باملواد   

ماتـشادو  املستوى الذين شاركوا يف هذا الصدد كل من السيد لويس ألربتـو فيغرييـدو               
وأسهمت هذه األنشطة يف وضع جمموعة      ). النرويج(، والسيد بارد فيغار سوهلجيل      )الربازيل(

  .اجتماع األطراف من أجل اعتمادها/من املقررات أحيلت إىل مؤمتر األطراف
__________ 

ترد كاملةً يف العنوان اإللكتروين التايل البياناُت اليت أدلت هبا األطراف يف االجتماع املشترك بـني مـؤمتر                   )٦(
    :ديسمرب/ كانون األول٨اجتماع األطراف، املعقود يف /األطراف ومؤمتر األطراف

<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815/php/view/webcasts.php>.  
  .>http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7304.php<انظر  )٧(
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اجتماع األطراف، بناء علـى     /ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، اعتمد مؤمتر األطراف        -١٧
 أعاله، اليت يندرج إعـدادها      ١٦موعة املقررات املشار إليها يف الفقرة       اقتراح من الرئيس، جم   

  :)٨(يف إطار بوابة الدوحة للمناخ، وهي
 مـن   ٩تعديل بروتوكول كيوتو عمالً بـالفقرة       " املعنون   ٨-م أإ /١املقرر    )أ(  

  ؛)"تعديل الدوحة (٣مادته 
 ٧-م أإ /٥إىل   ٧-م أإ /٢تنفيذ املقـررات مـن      " املعنون   ٨-م أإ /٢املقرر    )ب(  

فيهـا    مبا اره على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،         آثو
  ". من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥تلك املتصلة باملواد 

اجتماع األطراف واعتماد جمموعـة  /وعقب اجللسة التاسعة املستأنفة ملؤمتر األطراف    -١٨
بة الدوحة للمناخ، ُعقد اجتماع مشترك بني مـؤمتر األطـراف           املقررات اليت ستدرج يف بوا    

  .اجتماع األطراف من أجل االستماع إىل البيانات/ومؤمتر األطراف
 والصني؛ وبيان باسم    ٧٧  لاباسم جمموعة    منها بيان  )٩( ببيانات  طرفاً ٣٨وأدىل ممثلو     -١٩

لدول اجلزرية الصغرية؛ وبيان    الربازيل، واهلند، وجنوب أفريقيا والصني؛ وبيان باسم حتالف ا        
باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء وكرواتيا وآيسلندا؛ وبيان باسم اجملموعة العربية؛ وبيان    

 وبيان باسم البلـدان الناميـة املتقاربـة     اً؛باسم الدول األفريقية؛ وبيان باسم أقل البلدان منو       
  .)١١)(١٠(التفكري
 بقبوله حبزمة احملصالت برمتها كأساس للعمـل        وإضافة إىل ذلك، صرح ممثل للهند       -٢٠

وأشار الـرئيس  . نصاً والاً روح  التنتهك  وأاليف املستقبل شريطة أن يراعى طابعها املركب      
  .)١٢(طُلب  ماإىل أن الشواغل املعرب عنها ستدرج يف تقرير الدورة وفق

 احلكوميـة   ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو ثالث فئات من املنظمـات غـري              -٢١
  ).الناشطة يف جماالت البيئة والعمل النقايب والشباب(

__________ 

قـة  انظر الوثي(تشمل املقررات املندرجة يف إطار بوابة الدوحة للمناخ سبعة مقررات اختذها مؤمتر األطراف    )٨(
FCCC/CP/2012/8 ٣١، الفقرة.(  

  . أعاله٦انظر احلاشية  )٩(
، ) املتعددة القوميـات   -دولة  (، وباكستان، وبوليفيا    ) اإلسالمية -مجهورية  (األرجنتني، وإكوادور، وإيران     )١٠(

وتايلند، واجلزائر، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ودومينيكا، وسري النكـا، والـسلفادور، والـصني،             
، وكوبا، والكويت، ومايل، وماليزيا، ومصر، واململكة       ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال   لبني،والعراق، والف 

  .العربية السعودية، ونيكاراغوا، واهلند
 مـن جـدول   ٤لالطالع على التدخالت املتعلقة مبقررات بعينها ُيرجى الرجوع إىل الشق املخصص للبند              )١١(

  .٧٦-٦٩، الفقرات FCCC/CP/2012/8األعمال الوارد أدناه وإىل الوثيقة 
  . أعاله٦انظر احلاشية  )١٢(
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أبدته مـن إرادة      ما وعالوة على ذلك، وجه الرئيس شكره إىل كافة األطراف على           -٢٢
ومرونة من أجل أن ُتحقِّق العملية احلكومية الدولية وتتيح اعتماد جمموعـة متوازنـة مـن                

  ."بوابة الدوحة للمناخ"املقررات يف إطار 

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

بـأن مـؤمتر   ديسمرب، ذكّر الرئيس / كانون األول  ٧يف اجللسة التاسعة، املعقودة يف        -٢٣
 الذي يـنص    ١-م أإ /٣٦اجتماع األطراف كان قد اعتمد يف دورته األوىل املقرر          /األطراف

يض الواردة من أطراف بروتوكول كيوتو صاحلةٌ ملشاركة ممثلـي هـذه            على أن وثائق التفو   
 بـأن   اجتماع األطراف، وذكّر أيـضاً    /األطراف يف دوريت مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
عن وثائق اً اجتماع األطراف تقريراً واحد /املكتب سيقدم إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      

  .اءات املتبعةالتفويض للموافقة عليه وفقاً لإلجر
، الـذي يـشري إىل أن       )١٣(ووجه الرئيس االنتباه إىل التقرير املتعلق بوثائق التفويض         -٢٤

 من مشروع النظام الداخلي املطبق، وثائق تفويض ممثلي ٢٠املكتب قد فحص، مبوجب املادة 
  .األطراف ووافق عليها

 وثـائق تفـويض     اجتماع األطراف على  /وافق مؤمتر األطراف  ويف اجللسة نفسها،      -٢٥
األطراف املشاركة يف الدورة، وذلك استناداً إىل تقرير املكتب وإىل وثيقة تفويض إضـافية              

  .)بوروندي(مقدمة من طرف واحد 

  احلضور  -هاء  
اجتماع األطراف، ودوريت اهليئتني الفـرعيتني      /ملؤمتر األطراف الثامنة  حضر الدورة     -٢٦

اً يف بروتوكول كيوتو، فضالً عن الدول املشاركة         طرف ١٨٨اللتني تزامنتا معها، ممثلون عن      
بصفة مراقب، وممثلني عن هيئات األمم املتحدة وبراجمها، وأمانات االتفاقيات، والوكـاالت            

ولالطالع على  . واملؤسسات املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة        
  .القائمة الكاملة، انظر املرفق األول

اجتماع األطراف، ودوريت اهليئتني الفـرعيتني      /الثامنة ملؤمتر األطراف   الدورة   رضوح  -٢٧
ولالطالع .  منظمة حكومية دولية ومنظمة غري حكومية      ٥٨٨اللتني تزامنتا معها ممثلون عن      

  .FCCC/CP/2012/INF.2 الوثيقةعلى القائمة الكاملة، انظر 
طراف املتعلق بقبـول مـشاركة      ، يسري مقرر مؤمتر األ    ١-م أإ /٣٦ووفقاً للمقرر     -٢٨

ولالطالع على قائمـة    . اجتماع األطراف /املنظمات بصفة مراقب أيضاً على مؤمتر األطراف      
__________ 

)١٣( FCCC/CP/2012/7–FCCC/KP/CMP/2012/12.  
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اجتمـاع األطـراف،    /املنظمات املتمتعة بصفة مراقب لدى مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف        
FCCC/CP/2012/2/Add.1و FCCC/CP/2012/2/Rev.1انظر الوثيقتني 

)١٤(.  

  ئق الوثا  -واو  
ترد يف املرفق الثالث من هـذا التقريـر الوثـائق الـيت ُعرضـت علـى مـؤمتر                     -٢٩

  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/األطراف

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  -ألف  
  )المن جدول األعم) أ(٣البند (

اجتماع األطراف تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة        /ُعرض على مؤمتر األطراف     -٣٠
 ١٤والتكنولوجية عن دورهتا السادسة والثالثني اليت ُعقدت يف بون، بأملانيا، يف الفترة مـن               

  .)١٥(٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل
يـة والتكنولوجيـة،    ويف اجللسة التاسعة، عرض رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلم          -٣١

، مشروع تقرير هذه اهليئة عـن دورهتـا         )مجهورية ترتانيا املتحدة  (السيد ريتشارد مويونغي    
اجتمـاع  / وقدم تقريراً شفوياً عن النتائج املتصلة بأعمال مؤمتر األطراف)١٦(السابعة والثالثني 

ثني وكانت اهليئة الفرعية نفـسها قـد أحالـت يف دورهتـا الـسابعة والـثال               . األطراف
تنفيذ املقـررات   "من جدول أعماهلا، املعنون     ) ج(١٢ بشأن البند الفرعي     )١٧(مقرر مشروع

 وآثاره على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة         ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢من  
، وذلـك   " من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥فيها تلك املتصلة باملواد       مبا بربوتوكول كيوتو، 

  .اجتماع األطراف النظر فيه/واصل مؤمتر األطرافلكي ي
وعالوة على ذلك، قدم رئيس اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة           -٣٢

معلومات عن توصية هذه اهليئة الفرعية بأن ُتدرج عناصـر اسـتنتاجاهتا املتعلقـة بالبنـد                
لكربـون وختزينـه يف     احتجاز ثاين أكسيد ا   "من جدول أعماهلا، املعنون     ) أ(١٢ الفرعي

__________ 

لالطالع على جممل املداوالت املتعلقة بالبند الفرعي من جدول أعمال مؤمتر األطـراف اخلـاص بقبـول                  )١٤(
  .١٧ و١٦، الفقرتان FCCC/CP/2012/8املنظمات بصفة مراقب، انظر الوثيقة 

)١٥( FCCC/SBSTA/2012/2.  
)١٦( FCCC/SBSTA/2012/L.20.  
  .FCCC/SBSTA/2012/L.29يرد مشروع املقرر يف الوثيقة  )١٧(
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، يف  )١٨("التكوينات اجليولوجية باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة         
املسائل املتعلقة  "اجتماع األطراف، املعنون    / من جدول أعمال مؤمتر األطراف     ٧حمصلة البند   

  ".بآلية التنمية النظيفة
 األطراف، بناء على اقتراح من      اجتماع/ويف االجتماع نفسه، أحاط مؤمتر األطراف       -٣٣

الرئيس، بتقرير الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة،            
ومبشروع تقرير دورهتا السابعة والثالثني، وبالتقرير الشفوي لرئيسها، وأعرب عن تقـديره            

  .لمية والتكنولوجية على حسن توجيهه لعمل اهليئة الفرعية للمشورة العمويونغيللسيد 
اجتماع األطراف، بناء علـى     /ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، اعتمد مؤمتر األطراف        -٣٤

 ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢تنفيذ املقررات مـن     " املعنون   ٨-م أإ /٢اقتراح من الرئيس، املقرر     
فيهـا    مبا يوتو،اره على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول ك         آثو

 من حزمـة املقـررات      ، باعتباره جزءاً  " من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥تلك املتصلة باملواد    
  .املندرجة يف إطار بوابة الدوحة للمناخ

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

 عية للتنفيذ عـن دورهتـا      تقرير اهليئة الفر   األطرافاجتماع  /األطرافُعرض على مؤمتر      -٣٥
  .)١٩(٢٠١٢مايو /أيار ٢٥ إىل ١٤ والثالثني اليت ُعقدت يف بون، بأملانيا، يف الفترة من السادسة

طوماس خروسـتوف    ، عرض رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ السيد      التاسعةويف اجللسة     -٣٦
قدم تقريراً شفوياً عن ، و)٢٠( والثالثني السابعةمشروع تقرير اهليئة الفرعية عن دورهتا       ) بولندا(

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ    . اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف بأعمال  النتائج اليت هلا صلة     
 يف دورهتـا   وثالث مشاريع مقـررات  والثالثني السادسة دورهتا   ات يف مقررثالث مشاريع   ب

  .)٢١(اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف  والثالثني لكي يعتمدهاالسابعة
اجتمـاع  / إىل مـؤمتر األطـراف  أحالت اللجنة الفرعية للتنفيذ اجللسة نفسها،    ويف  -٣٧

من جدول أعمال دورهتا الـسابعة      ) ج(٣األطراف مشروع استنتاجات بشأن البند الفرعي       

__________ 

)١٨( FCCC/SBSTA/2012/L.21.  
)١٩( FCCC/SBI/2012/15 وAdd.1 وAdd.2.  
)٢٠( FCCC/SBI/2012/L.27.  
.  أدنـاه  ٨٦ والفقرة   FCCC/SBI/2012/15/Add.1انظر  .  أدناه ٨٤ والفقرة   FCCC/SBI/2012/L.46انظر   )٢١(

.  أدنـاه  ٩٣ والفقرة   FCCC/SBI/2012/L.38انظر  .  أدناه ٨٨والفقرة   FCCC/SBI/2012/15/Add.1انظر  
  . أدناه١٠٠ والفقرة FCCC/SBI/2012/L.32انظر .  أدناه٩٣ والفقرة FCCC/SBI/2012/15/Add.1انظر 
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تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجـب         "والثالثني،  
  .اجتماع األطراف/ليعتمدها مؤمتر األطراف ،)٢٢("٢٠١٢  عامبروتوكول كيوتو عن

 اقتراح، بناء على     علماً األطرافاجتماع  /األطرافويف اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر        -٣٨
 والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، ومشروع تقرير دورهتـا         السادسةمن الرئيس، بتقرير الدورة     

بوصفه خروستوف  ا، وأعرب عن تقديره للسيد      رئيسهل والثالثني، والتقرير الشفوي     السابعة
  .أبداه من حنكة يف توجيه عملها  مالهيئة على لرئيساً
اجتماع األطراف، بناء على طلب مـن       /وعالوة على ذلك، اعتمد مؤمتر األطراف       -٣٩

تعزيز التوازن بني اجلنسني وحتسني مشاركة " املعنون ١٨-م أإ/٢٣، املقرر )٢٣(مؤمتر األطراف
متثيـل    ويف  املفاوضات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ،           املرأة يف 

  ".بروتوكول كيوتو  أواألطراف يف اهليئات املنشأة مبقتضى االتفاقية

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطـراف           -رابعاً  
  يوتواملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول ك

  ) من جدول األعمال٤البند (
اجتمـاع األطـراف، بنـاء      / اعتمد مؤمتر األطـراف     املستأنفة، التاسعةيف اجللسة     -٤٠
 تعديل بروتوكـول كيوتـو عمـالً      " املعنون   ٨-م أإ /١، املقرر   )٢٤(اقتراح من الرئيس   على

ـ         ،)"تعديل الدوحة  (٣من املادة    ٩ بالفقرة ّمي كجزء من حزمة مقررات تندرج يف إطار ُس
  .)٢٥(بوابة الدوحة للمناخ

اجتماع األطراف ُعقدت   /ويف جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف         -٤١
 عقـب اعتمـاد حزمـة       )٢٦(ديسمرب، فتح الرئيس باب اإلدالء ببيانات     / كانون األول  ٨يف  

  .املقررات اليت تدخل يف إطار بوابة الدوحة للمناخ
مسائل إجرائية تتعلق باعتماد املقرر الـوارد يف الوثيقـة          وأثار ممثل االحتاد الروسي       -٤٢

FCCC/KP/CMP/2012/L.9 .           وإضافة إىل ذلك، كان ملمثل االحتاد الروسي تـدخل بـشأن
ــة     ــوارد يف الوثيق ــرر ال ــنص املق ــوهري ل ــوى اجل ــة واحملت ــسائل اإلجرائي امل

__________ 

)٢٢( FCCC/SBI/2012/L.28.  
  .FCCC/SBI/2012/L.36اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته التاسعة، مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة  )٢٣(
)٢٤( FCCC/KP/CMP/2012/L.9.  
 وآثـاره علـى     ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢تنفيذ املقررات من    " املعنون   ٨-م أإ /٢املقرر  اً  تشمل احلزمة أيض   )٢٥(

 ٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد       مبا املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،       
  . أعاله لالطالع على مزيد من التفاصيل٣٤ و٣١نظر الفقرتني ا". من بروتوكول كيوتو

  . أعاله٦انظر احلاشية  )٢٦(
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FCCC/KP/CMP/2012/L.9 .           وي وطلب هذا املمثل أن يدرج تدخلـه، يف شـكليه الـشف
وأشار الرئيس إىل أن التدخل سوف يدرج يف تقرير . ، يف حمضر مداوالت اجللسة )٢٧(واخلطي

  .)٢٨(طُلب ملااً الدورة وفق
ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل أستراليا ببيان يتعلق مبسألة فائض وحـدات الكميـة                -٤٣

 للوثيقـة   املسندة وطلب أن يدرج جزء من البيان يف النسخة النهائية مـن املرفـق الثـاين               
FCCC/KP/CMP/2012/L.9 .          ،وأدىل ممثلو االحتاد األورويب ودولـه األعـضاء، وسويـسرا

وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، واليابان ببيانات تناولوا فيها هذه املسألة وطلبوا أن يدرج            
 FCCC/KP/CMP/2012/L.9يف النسخة النهائية من املرفق الثاين للوثيقة        اً  مضمون بياناهتم أيض  
وأشار الرئيس إىل أن األجزاء ذات الصلة من هذه البيانـات سـوف         . حسبما يكون مناسباً  

  .)٢٩(طُلب  كماتدرج يف التقرير النهائي للدورة
وعالوة على ذلك، أعرب ممثل لسويسرا عن حتفظـه علـى العمليـة الـواردة يف            -٤٤

سرا يف زيادة مستوى تسعف سوي  ال والحظ أن العملية٨-م أإ/١ من املقرر ١١-٧ الفقرات
عن اً وأعرب املمثل أيض. الطموح يف التزامها يف فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو        

قلق سويسرا البالغ من أن يؤدي املقرر إىل إقصاء أطراف يف بروتوكول كيوتو من استخدام               
لترحيـل يف   آلية التنمية النظيفة على أكمل وجه، ومن أن تكون القيود املفروضـة علـى ا              

 غري كفيلة بتعزيز مستوى الطموح والسالمة البيئية يف         ٨-م أإ /١ من املقرر    ٢٦-٢٣ الفقرة
  .فترة االلتزام الثانية

ويف اجللسة نفسها، صرح ممثل عن قربص، حتدث باسم االحتـاد األورويب ودولـه                -٤٥
 األعضاء وكرواتيـا    األعضاء وكرواتيا وآيسلندا، بأن االلتزام الكمي لالحتاد األورويب ودوله        

وآيسلندا بتحديد االنبعاثات وخفضها يف فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو يقوم            

__________ 

على حمصلة اجللسة العامة يف املرحلة النهائية مـن         اً  نوافق إطالق   ال حنن: "أدىل االحتاد الروسي بالبيان التايل     )٢٧(
اعتماد مقررات هامـة مـن      على األخطاء اإلجرائية للرئاسة اليت تضطلع هبا قطر يف سياق             وال هذا املؤمتر 

الناحية القانونية، األمر الذي يضع موضع تساؤل شرعية هذه املقررات وسيكون له أوخم النتـائج علـى                 
 ٢٦ و ٢٣الفقرتان   (FCCC/KP/CMP/2012/L.9ونوّد أن نشدد على أن حمتويات الوثيقة        . التصديق الوطين 
 )ثـاين اً  مكرر ٧، الفقرة   ٣لنص املتعلق باملادة     ا - وكذلك الفرع زاي من املرفق األول        اً،من الفرع سادس  

وقرأ ممثل االحتاد الروسي يف وقت الحق املقتـرح         ." تنطوي على حتوير للهيكل القانوين لربوتوكول كيوتو      
الذي أعده االحتاد الروسي وأوكرانيا وبيالروس وقّدمه املمثل إىل الرئاسة كحل توافقي ممكـن مـؤداه أن                 

يستعاض عن الفرع     أو FCCC/KP/CMP/2012/L.9 من الوثيقة    من الفرع سادساً   ٢٦ و ٢٣حتذف الفقرتان   
يطلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تـستطلع            : "بالنص التايل اً  سادس

تزام خيارات ملعاجلة مسأليت ترحيل وحدات الكمية املسندة والفائض من هذه الوحدات يف سياق مرحلة االل              
يتيح ملؤمتر    مبا ووضع توصيات يف هذا الصدد    اً  وسليمة بيئي اً  الثانية، هبدف حتديد ُنُهج منصفة ومتسقة قانوني      

  ."اجتماع األطراف مواصلة النظر فيها يف دورته التاسعة/األطراف
 . أعاله٦انظر احلاشية  )٢٨(
)٢٩( FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1 .أعاله٦احلاشية اً انظر أيض .  
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.  من بروتوكول كيوتو   ٤للمادة  اً  وفقاً  على فهم مؤداه أن الوفاء هبذا االلتزام سيكون مشترك        
ري على كمية مسندة     سوف تس  )٣٠(٣من املادة   اً  ثانياً   مكرر ٧ بأن الفقرة    اًوأفاد املمثل أيض  

التفاق الوفاء املشترك الذي أبرمه االحتاد األورويب ودوله األعضاء وكرواتيـا           اً  مشتركة وفق 
وأضاف املمثل  . تسري على الدول األعضاء وكرواتيا وآيسلندا بصورة فردية         ولن وآيسلندا،

 مـن  ٩ب الفقرة املعلومات املطلوبة مبوجاً  أن االحتاد األورويب ودوله األعضاء سيقدمان أيض      
يتـصل    فيمـا كان احلال  كما وسيودعان صكوك القبول يف نفس الوقت،    ٨-م أإ /١املقرر  

بربوتوكول كيوتو، لضمان تزامن بدء نفاذ التعديل بالنـسبة إىل االحتـاد األورويب ودولـه               
  .)٣١( وكرواتيا وآيسلندا٢٧  لااألعضاء 

ظه على التعديل املتعلق بفتـرة      وإضافة إىل ذلك، أعرب ممثل عن نيكاراغوا عن حتف          -٤٦
يسهم   وال أن مستوى الطموح فيه متدن    اً  ، معترب )٣٢(االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو    

  .من وجهة نظره يف تثبيت مستويات غازات الدفيئة
وأعرب ممثل عن الفلبني، حتدث باسم جمموعة البلدان النامية املتقاربة التفكري، عـن               -٤٧

ينطوي عليه من نقص يف مستوى        وما  اعتماد تعديل بروتوكول كيوتو    حتفظات بشأن مقرر  
  .الطموح يف فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو

 أعاله سُتدرج يف    ٤٧-٤٤وأشار الرئيس إىل أن البيانات الوارد ذكرها يف الفقرات            -٤٨
  .)٣٣(طُلب  كماتقرير الدورة

ن األطراف إلدخـال تعـديالت علـى        النظر يف املقترحات املقدمة م      -خامساً  
  بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٥البند (
نـوفمرب، ُعرضـت علـى مـؤمتر        / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٤٩

    :اجتماع األطراف الوثائق التالية/األطراف
FCCC/KP/CMP/2009/2، FCCC/KP/CMP/2009/3، FCCC/KP/CMP/2009/4  ،
FCCC/KP/CMP/2009/5، FCCC/KP/CMP/2009/6، FCCC/KP/CMP/2009/7  ،
FCCC/KP/CMP/2009/8، FCCC/KP/CMP/2009/9، FCCC/KP/CMP/2009/10 ،

FCCC/KP/CMP/2009/11، FCCC/KP/CMP/2009/12، FCCC/KP/CMP/2009/13 ،
FCCC/KP/CMP/2010/3، وFCCC/KP/CMP/2012/2.  

__________ 

  .، املرفق األولFCCC/KP/CMP/2012/L.9الوثيقة كما ترد يف  )٣٠(
  .أعربت كرواتيا عن تأييدها للبيان الذي أدلت به قربص باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء )٣١(
  .FCCC/KP/CMP/2012/L.9كما ترد يف الوثيقة  )٣٢(
  . أعاله٦انظر احلاشية  )٣٣(
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ع األطراف قد نظر يف هذا البند من جدول         اجتما/وذكّر الرئيس بأن مؤمتر األطراف      -٥٠
ـ ١٣األعمال يف دورتيه اخلامسة والسادسة وبأنه قد نظر، خالل دورته السابعة، يف       اً  مقترح

ترد يف الوثـائق الـوارد       (٢٠١٠ و ٢٠٠٩بشأن تعديل بروتوكول كيوتو قدمت يف عامي        
جتماع األطـراف أن    ا/تلك الدورة، قرر مؤمتر األطراف      ويف ). أعاله ٤٩ذكرها يف الفقرة    

 وأن يدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته الثامنة، عمالً          اً  يترك املوضوع مفتوح  
وأبلـغ الـرئيس مـؤمتر      .  من مشروع النظام الداخلي املعمول بـه       ١٦و) ج(١٠باملادتني  
) ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٥(اجتماع األطراف بأن ناورو قد قدمت يف وقت الحق          /األطراف

، أحالت  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦  ويف .يف إطار هذا البند من جدول األعمال      اً  إضافياً  حمقتر
 من بروتوكول كيوتو، نص التعديل املقتـرح إىل أطـراف           ٢١ و ٢٠للمادتني  اً  األمانة، وفق 

  .بروتوكول كيوتو واملوقعني على االتفاقية
الرجوع إليه يف اجللـسة     واً  واقترح الرئيس يف اجللسة نفسها إبقاء هذا البند مفتوح          -٥١

  .اخلتامية
ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، اقترح الرئيس اعتبار هذا البند من جدول األعمـال               -٥٢
. لربوتوكول كيوتـو    اجتماع األطراف قد اعتمد تعديالً    /بالنظر إىل أن مؤمتر األطراف    اً  منتهي

  .ساجتماع األطراف على ذلك باقتراح من الرئي/واتفق مؤمتر األطراف

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

اجتماع األطراف يف هذا البند من جـدول        /يف اجللسة الثانية، نظر مؤمتر األطراف       -٥٣
ودعـا الـرئيس ممـثالً عـن        . )٣٤(األعمال، الذي يستند إىل اقتراح مقدم من كازاخستان       

وباقتراح من الـرئيس،    . ببيان ممثل أحد األطراف   اً  وأدىل أيض . ان إىل اإلدالء ببيان   كازاخست
اجتماع األطراف على إجراء مشاورات غري رمسيـة يف هـذا الـصدد    /اتفق مؤمتر األطراف  

  ).أوغندا(ييسرها السيد فليب غواجي 
ويف اجللسة التاسعة، شكر الـرئيس الـسيد غـواجي علـى قيادتـه وتوجيهـه                  -٥٤
اجتماع األطـراف، بنـاء علـى اقتـراح مـن           /واعتمد مؤمتر األطراف  . التشاور ليةلعم

اقتراح مقدم من كازاخستان لتعـديل املرفـق بـاء          " املعنون   ٨-م أإ /٩ املقرر ،)٣٥(الرئيس
  ".لربوتوكول كيوتو

__________ 

)٣٤( FCCC/KP/CMP/2010/4.  
)٣٥( FCCC/KP/CMP/2012/L.3.  
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  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

اجتماع األطراف علـى الـوثيقتني      /ثانية، أحال الرئيُس مؤمتَر األطراف    يف اجللسة ال    -٥٥
FCCC/KP/CMP/2012/3) ــاين ــزآن األول والث ــتني  FCCC/KP/CMP/2012/11و )اجل الل

. تتضمنان، على التوايل، التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وتوصـياته           
 ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧هبا يف الفترة من     ويغطي التقرير السنوي األنشطة املضطلع      

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٣إىل 
السيد ماوشينغ دوان   وبدعوة من الرئيس، قدم رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية،            -٥٦

. اجتمـاع األطـراف   /، نبذة عامة عن التقرير السنوي للمجلس إىل مؤمتر األطراف         )الصني(
، وقدم أمثلة على الطريقة اليت      ٢٠١٢  عام امة اليت حتققت يف   الضوء على اإلجنازات اهل   وسلط  

جيري هبا استخدام آلية التنمية النظيفة كأداة لتحفيز االستثمار يف جمال التخفيف من آثار تغري               
وأبرز الرئيس أهم اإلجنازات اليت حتققت صوب تعزيز القدرات         . التنمية املستدامة   ويف املناخ

 وأشار رئيس اآللية، يف معرض تناوله     . عملها وموضوعيتها وكفاءهتا  التشغيلية لآللية ونطاق    
تشهده اآللية من تطور وحتسني مستمرين، إىل أمهية عملية استعراض طرائق وإجـراءات              ملا

 وشدد على أمهية أن تصدر عن األطراف إشارة واضـحة         ٢٠١٣  عام اآللية اليت سُتجرى يف   
  . يف جمال تغري املناخ اليت ستبذل مستقبالًإىل قيمة اآللية يف سياق اجلهود الدولية

ووجه الرئيس شكره إىل مجيع أعضاء جملس آلية التنمية النظيفة على عملهم الدؤوب        -٥٧
  .وأقر باإلجنازات اليت حتققت يف العام املاضي

ببيانات، منها بيان باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء وبيان اً  طرف١٨وأدىل ممثلو   -٥٨
  .اًأقل البلدان منوباسم 
ممثل عن منظمة حكومية دولية وممثل عن فئة املنظمـات غـري            اً  وأدىل ببيانني أيض    -٥٩

  ).جمال األعمال والصناعة(احلكومية 
اجتماع األطراف أن ينشئ فريق     /وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف         -٦٠

والـسيد  ) أنغوال(سيد غاسبار مارتان اتصال بشأن هذه املسألة يتشارك يف رئاسته كل من ال         
اجتماع األطـراف   /وذكّر الرئيس األطراف بأن مؤمتر األطراف     ). اليابان(كونيهيكو شيمادا   
خالل الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف اجمللس التنفيـذي آلليـة             مطالب بأن ينتخب  

  .التنمية النظيفة
يتمكن من بلـوغ      مل بأن فريق االتصال  ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، أفاد الرئيس         -٦١

. FCCC/KP/CMP/2012/L.10اتفاق بشأن مجيع فقرات نص مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة           
بذاله من جهود يف إجنـاز نـص          ما وأعرب عن تقديره للسيد مارتان والسيد شيمادا على       

اليت اتُّفق عليها تتيح    مشروع املقرر املتعلق هبذه املسألة، وأشار إىل أن فقرات مشروع املقرر            
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وبناء على اقتـراح  . ميكن أن يسترشد به عمل آلية التنمية النظيفة يف السنة املقبلة    اً  قوياً  أساس
التوجيـه  " املعنون   ٨-م أإ /٥اجتماع األطراف املقرر    /، اعتمد مؤمتر األطراف   )٣٦(من الرئيس 

  ".بآلية التنمية النظيفةاملتعلق 
رئيس معلومات عن نتائج املشاورات اليت أجريت بـشأن         ويف اجللسة ذاهتا، قدم ال      -٦٢

وبناء على اقتراح منه، أحاط مؤمتر      . الترشيحات لعضوية اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة      
بأن جمموعات وفئات ممثلة قد ّمست مرشـحني لعـضوية          اً  اجتماع األطراف علم  /األطراف

واتفـق مـؤمتر   . مي الترشيحات الباقيـة اجمللس التنفيذي وحث اجملموعات األخرى على تقد      
للممارسة املتبعة، على أن ُيعترب املرشحون، مبجرد استالم        اً  اجتماع األطراف، وفق  /األطراف

وبنـاء علـى    . لو كانوا منتخبني يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف         كما األمانة لترشيحاهتم، 
 أعضاء وأعـضاء منـاوبني يف       اجتماع األطراف /اقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف     

  :)٣٧(يلي أمساؤهم  وفيمااجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،

  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة    
    العضو املناوب  العضو

  السيد فكتور كابنغيلي وا كاديلو
  ) مجهورية الكونغو الدميقراطية(

ــان    ــاديو أهوس ــسيد ك ال
  )ديفوار كوت(

  ةالدول األفريقي

السيد إدواردو ويليـامس كـالبو        )٣٨()املكسيك( غولدمان -أنطونيو هويرتا 
  )بريو(بوينديا 

  دول أمريكا الالتينية والكارييب

  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

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

__________ 

)٣٦( FCCC/KP/CMP/2012/L.10.  
    :ترد أحدث قائمة لألعضاء يف العنوان اإللكتروين التايل )٣٧(

<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>.  
بأن السيد  اً  ، أبلغ منسق جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب األمانة خطي        ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٤يف   )٣٨(

 اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ملدة سنة، مث خيلفه الـسيد  غولدمان سيشغل منصب عضو يف  - هويرتا
  .يف هذه املهمة يف السنة املتبقية من الوالية) إكوادور(باتشيكو  - دانييل أورتيغا
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  اض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشتركاستعر    
  )من جدول األعمال) ب(٨البند (

) أ(٨اجتماع األطراف البندين الفـرعيني      /يف اجللسة الثانية، تناول مؤمتر األطراف       -٦٣
اجتماع األطراف على الوثيقـة     /وأحال الرئيُس مؤمتَر األطراف   . من جدول األعمال  ) ب(و

FCCC/KP/CMP/2012/4   لتقرير السنوي السابع للجنة اإلشراف على التنفيـذ        ، اليت تتضمن ا
  .املشترك

، )أملانيـا (وقدم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، السيد وولفغانغ سـيدل              -٦٤
وأشار رئـيس جلنـة     . اجتماع األطراف /إىل مؤمتر األطراف  اً  شفوياً  بدعوة من الرئيس، تقرير   

بـد    ال ة حامسة ويواجه مستقبالً غامـضاً، وأنـه       اإلشراف إىل أن التنفيذ املشترك بلغ مرحل      
اجتماع األطراف لضمان انتقال    /لألطراف من اختاذ إجراءات يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        

وقدم رئيس  . سلس لعملية التنفيذ املشترك صوب مرحلة التزام ثانية يف إطار بروتوكول كيوتو           
فصلة اليت أعدهتا اللجنة، بالتشاور مع أصحاب       جلنة اإلشراف أيضاً نبذة عامة عن التوصيات امل       

املصلحة ومبراعاة اآلراء املقدمة من األطراف، بشأن الطريقة اليت ميكن هبا تطوير آليـة التنفيـذ         
اجتماع األطراف بأن جلنة اإلشراف علـى       /اخلتام، أبلغ الرئيس مؤمتَر األطراف      ويف .املشترك

ناء إعداد التدابري االنتقالية والتوصـيات املتعلقـة        التنفيذ املشترك قد بذلت قصارى جهدها أث      
  .باملبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك لضمان أن تظل اآللية صاحلة يف املستقبل

وشكر الرئيس مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني يف جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ               -٦٥
  . ممثل طرف واحد ببيانوأدىل. املشترك على عملهم الدؤوب خالل العام املاضي

اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال     /وبناء على اقتراح للرئيس، قرر مؤمتر األطراف        -٦٦
والسيد هيلمـوت   ) بوتسوانا(السيد باليسي غوبوالنغ     يتشارك يف رئاسته     بشأن هذه املسألة  

ـ  /وذكّر الرئيس األطراف أيضاً بأن مؤمتر األطراف      ). النمسا(هوجيسكي   راف اجتماع األط
ُمطالب بأن ينتخب خالل الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنـة اإلشـراف علـى                

  . املشترك التنفيذ
ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، أفاد الرئيس بأن فريق االتصال قد أعد مشروع مقرر               -٦٧

وأعرب عن تقديره لكل من الـسيد كوبوالنـغ         . اجتماع األطراف /ليعتمده مؤمتر األطراف  
وبنـاء  . بذاله من جهود يف إجناز مشروع مقرر يف هذا الصدد           ما سيد هوجيسكي على  وال

 املعنون ٨-م أإ/٦اجتماع األطراف املقرر    /، اعتمد مؤمتر األطراف   )٣٩(على اقتراح من الرئيس   
  ". من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة "

__________ 

)٣٩( FCCC/KP/CMP/2012/L.7.  



FCCC/KP/CMP/2012/13 

GE.13-60369 22 

املشاورات اليت أجريت بـشأن     ويف اجللسة نفسها، قدم الرئيس معلومات عن نتائج           -٦٨
  .)٤٠(ترشيحات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

  جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    
    العضو املناوب  العضو

ــسيد  ــوكولوف ال ــيين س  إفج
  )الروسي االحتاد(

 هريوكي كـودو  السيد  
  )اليابان(

 املدرجــة يف املرفــق األول األطــراف
  لالتفاقية

 الــسيد بونــوا لوغيــه  )النمسا(نسكي السيدة غريترود ووال
  )فرنسا(

 املدرجــة يف املرفــق األول األطــراف
  لالتفاقية

 وفاـأندون ميليا ةالسيد  ) أوكرانيا( ميخايلو شيزهينكو السيد
  )بلغاريا( دمييتروفا

 املدرجة يف املرفق األول مـن       األطراف
  ية مبرحلة انتقال اقتصاداهتااالتفاقية اليت متر

ة ميهـــاييال الـــسيد  )بيالروس ( فويتيغوفيتشإيريناالسيدة 
  )رومانيا(مسارانداش 

 املدرجة يف املرفق األول مـن       األطراف
  ية مبرحلة انتقال اقتصاداهتااالتفاقية اليت متر

   العضو البديل
  )فنلندا(السيد ماركو بريغلوند 

 املدرجــة يف املرفــق األول األطــراف  
  لالتفاقية

  االمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتواملسائل املتعلقة ب  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

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

اجتمـاع األطـراف علـى      /يف اجللسة الثانية، أحال الرئيُس مـؤمتَر األطـراف          -٦٩
 اليت تتضمن التقرير السنوي السابع للجنة االمتثال، وهـو          FCCC/KP/CMP/2012/6 الوثيقة

 ١٤تقرير ترد فيه معلومات عن أنشطة اللجنة يف السنة السابعة من عملها، أي يف الفترة من                 
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ إىل ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

مل هيئتها، السيد خالـد     ودعا الرئيس أحد الرئيَسْين املتشاركَْين للجنة االمتثال بكا         -٧٠
، إىل تقدمي نبذة عامة عن التقرير السنوي للجنة االمتثال          )اململكة العربية السعودية  (أبو الليف   

 ٢٠١٢  عام وأفاد الرئيس املتشارك للجنة االمتثال بأن     . اجتماع األطراف /إىل مؤمتر األطراف  
خيـص    فيما نفاذ التابع للجنة  كان حافالً أكثر من األعوام املاضية بأعمال اضطلع هبا فرع اإل          

خيـص    وفيما . مقرراً ٢٥مسائل التنفيذ املتعلقة خبمسة أطراف، األمر الذي أدى إىل اعتماد           
__________ 

   :ترد أحدث قائمة لألعضاء يف العنوان اإللكتروين التايل )٤٠(
>http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php<.  
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، سلط الرئيس املتشارك الضوء على األسلوب الـذي اتبعـه            التابع للجنة  عمل فرع التيسري  
ال حدوث حالـة    الفرع لبلوغ فهم أعمق لوظيفته املتمثلة يف إصدار إنذار مبكر بشأن احتم           

وأبلغ الـرئيس   . عدم امتثال ولالتفاق على ترتيبات عمل إرشادية لتوجيه عمله يف هذا اجملال           
اجتماع األطراف بأن اللجنة تترقب باهتمام تنـاول        /املتشارك للجنة االمتثال مؤمتر األطراف    

 بروتوكـول   حتديات فترة التصحيح وتقييم االمتثال املرتبطني بفترة االلتزام األوىل يف إطـار           
اجتماع األطراف يف دورته    /كيوتو، والتفكري يف تأثري املقررات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف        

  .الثامنة على أعماهلا
وبناء على  . شكر الرئيس مجيع أعضاء اللجنة على عملهم الدؤوب خالل العام املاضي          و  -٧١

رات غري رمسية ييسرها السيد     اجتماع األطراف على إجراء مشاو    /اقتراح منه، اتفق مؤمتر األطراف    
  .بشأن هذه املسألة) النرويج(والسيدة كريستينا فويغت ) طاجيكستان(إهلوجمون رجابوف 

اجتمـاع األطـراف    /ذكّر الرئيس األطراف بأن مؤمتر األطراف     وإضافة إىل ذلك،      -٧٢
  .ُمطالب يف الدورة بانتخاب عضو مناوب يف فرع التيسري التابع للجنة االمتثال

بـذاله    ما ويف اجللسة التاسعة، شكر الرئيُس السيد رجابوف والسيدة فويغت على           -٧٣
من جهود يف تيسري املشاورات غري الرمسية املتعلقة هبذا البند الفرعي من جـدول األعمـال                

اجتماع األطـراف،   /واعتمد مؤمتر األطراف  . وأشار إىل مشروع املقرر الذي انبثق عن ذلك       
  ". جلنة االمتثال" املعنون ٨-م أإ/١٢، املقرر )٤١(يسبناء على اقتراح من الرئ

ويف اجللسة نفسها، قدم الرئيس معلومات عن نتائج املشاورات اليت أجريت بـشأن               -٧٤
  .)٤٢(ترشيحات جلنة االمتثال

  فرع التيسري -جلنة االمتثال     
  العضو البديل

  )مجهورية ترتانيا املتحدة( الديسالوس كياروزي السيد
  يقيةالدول األفر

  العضو املناوب البديل
  )أستراليا( ماركوس هنريالسيد 

األطراف املدرجة يف املرفق األول     
  لالتفاقية

  يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  فيماتعديل بروتوكول كيوتو  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٩البند (

األعمال إىل اهليئـة الفرعيـة      يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي من جدول            -٧٥
  .للتنفيذ لكي تنظر فيه

__________ 

)٤١( FCCC/KP/CMP/2012/L.2.  
    :ترد أحدث قائمة لألعضاء يف العنوان اإللكتروين التايل )٤٢(

http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php.  
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اجتماع األطراف، بناء على توصية مـن  /ويف اجللسة التاسعة، اختتم مؤمتر األطراف     -٧٦
 بشأن تعديل   )٤٤(، نظره يف املقترح املقدم من اململكة العربية السعودية        )٤٣(اهليئة الفرعية للتنفيذ  
  .اآلليات املتعلقة باالمتثاليتصل باإلجراءات و  فيمابروتوكول كيوتو

  صندوق التكيف  -عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

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

اجتماع األطراف علـى الوثيقـة      /يف اجللسة الثانية، أحال الرئيس مؤمتَر األطراف        -٧٧
FCCC/KP/CMP/2012/7    وي جمللس صندوق التكيف املقدم إىل مؤمتر       اليت تتضمن التقرير السن

 تشرين  ٣٠اجتماع األطراف، وهو تقرير يورد األنشطة املضطلع هبا يف الفترة من            /األطراف
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١١ نوفمرب/الثاين
وبدعوة من الرئيس، قدم رئيس جملس صندوق التكيف، الـسيد لـويس سـانتوس                -٧٨

 أنشطة اجمللس، مشرياً إىل أن املشاريع اليت حظيت باملوافقة منذ أن            نبذة عامة عن  ) أوروغواي(
وأشار أيضاً إىل ارتفاع عدد كيانات      . بدأ تشغيل الصندوق قد بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ        

 ٢٠جديدة يفوق عـددها     اعتماد   كياناً، وإىل أن هناك طلبات       ١٤التنفيذ الوطنية املعتمدة إىل     
خيص املبلغ اإلمجايل للموارد اليت خصـصها         وفيما .لس يف اجتماعه املقبل   طلباً سينظر فيها اجمل   

 مليـون دوالر مـن دوالرات       ١٦٦,٥(اجمللس لتنفيذ مشاريع وبرامج خالل العامني املاضيني        
، أوضح رئيس جملس صندوق التكيف أن اجمللس قلق إزاء االخنفاض احلـاد             )الواليات املتحدة 

.  اليت تشكل املصدر الرئيسي إليرادات الصندوق      ةثات املعتمد مؤخراً يف وحدات خفض االنبعا    
  .واختتم كلمته باإلعراب عن شكره لألطراف اليت قدمت هبات إىل الصندوق

وشكر الرئيس مجيع أعضاء جملس صندوق التكيف وأعضاءه املناوبني على عملـهم              -٧٩
تراح من الرئيس، قـرر     وباق.  أطراف ١٠وأدىل ببيانات ممثلو    . الدؤوب خالل السنة املاضية   

بشأن هذه املسألة تتشارك يف رئاسـته       اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال      /مؤمتر األطراف 
  ).أنتيغوا وبربودا(والسيدة روليتا كاماتشو ) أستراليا(السيدة ديان باركلي 

اجتمـاع األطـراف    /عن ذلك، ذكّر الرئيس األطراف بأن مؤمتر األطراف         وفضالً  -٨٠
  .ورة بانتخاب أعضاء وأعضاء مناوبني يف جملس صندوق التكيفمطالب يف الد

__________ 

)٤٣( FCCC/SBI/2012/L.40..  
)٤٤( FCCC/KP/CMP/2005/2.  
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بذلتاه من جهود يف   ماويف اجللسة التاسعة، شكر الرئيس رئيسيت فريق االتصال على         -٨١
تيسري عمل فريق االتصال بشأن هذا البند الفرعي من جدول األعمال وأشار إىل أن ذلـك                

، اعتمـد مـؤمتر     )٤٥( مـن الـرئيس    وبناء على اقتـراح   . أفضى إىل صياغة مشروع مقرر    
  ".تقرير جملس صندوق التكيف" املعنون ٨-م أإ/٣اجتماع األطراف املقرر /األطراف

ويف اجللسة نفسها، قدم الرئيس معلومات عن نتائج املشاورات اليت أجريت بـشأن               -٨٢
وبـاقتراح مـن الـرئيس، أحـاط مـؤمتر          . ترشيح أعضاء يف جملس صندوق التكيـف      

بأن اجملموعات والفئات املمثلة قد مست مرشحني لعضوية        اً   األطراف علم  اجتماع/األطراف
واتفـق مـؤمتر    . تبقى من ترشـيحات     ما اجمللس وحث اجملموعات األخرى على أن تقدم      

للممارسة املتبعة، على أن ُيعترب املرشحون، مبجرد استالم        اً  اجتماع األطراف، وفق  /األطراف
وبنـاء علـى    . منتخبني يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف     لو كانوا     كما األمانة لترشيحاهتم، 

اجتماع األطراف أعضاء بدالء وأعضاء مناوبني      /اقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف     
  .)٤٦(يلي أمساؤهم  وفيمابدالء يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،

  جملس صندوق التكيف    
    العضو املناوب  العضو

  الدول األفريقية  )ناميبيا(السيد بيتروس ميتيويل   )نيجرييا( بيتر تارفا السيد يريميا
مجهوريـة  (السيد فـالرييو كـازاك      

  )مولدوفا
ــفيلي   ــديا إيناش ــسيدة مي ال

  )جورجيا(
  دول أوروبا الشرقية

السيدة إيرينا هيلينا بينيدا أغيالر       )بنما(السيد راوول بينيدو 
  )هندوراس(

حـر  دول أمريكا الالتينية والب   
  الكارييب

 شـيلز   - لني غاربيت    -السيدة سو   
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     (

  )وآيرلندا الشمالية

 أنطوان مارتـان    -السيد مارك   
  )فرنسا(

ــة ودول  ــا الغربي دول أوروب
  أخرى

 كـاهلوج   -السيدة أجنيال كـوري     
  )السويد(

 املدرجـة يف املرفـق      األطراف  )فنلندا(السيد ماركو كانينن 
  ل لالتفاقيةاألو

 غري املدرجة يف املرفق     األطراف  )غانا(السيدة باسيونس دامبيت   )املكسيك(السيدة سيليا بيغرون ويرز 
  األول لالتفاقية

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  )غرينادا(السيد بول إلرين فليب   

__________ 

)٤٥( FCCC/KP/CMP/2012/L.8.  
    :ترد أحدث قائمة لألعضاء يف العنوان اإللكتروين التايل )٤٦(

>http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php<.  
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  صندوق التكيف األويل لستعراضاال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل اهليئـة الفرعيـة                 -٨٣
  .للتنفيذ لتنظر فيه

بناء على توصية مـن   اجتماع األطراف، يف جلسته التاسعة،/واعتمد مؤمتر األطراف  -٨٤
  ."االستعراض األويل لصندوق التكيف" املعنون ٨-م أإ/٤، املقرر )٤٧(اهليئة الفرعية للتنفيذ

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

  .يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه  -٨٥
اجتماع األطراف، يف جلسته التاسعة، بناء على توصية من         /واعتمد مؤمتر األطراف    -٨٦

منهجية لتحصيل رسوم سجل املعامالت     " املعنون   ٨-أإ م/٨، املقرر   )٤٨(نفيذاهليئة الفرعية للت  
  ".٢٠١٥-٢٠١٤الدويل يف فترة السنتني 

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

  ) من جدول األعمال١٢البند (
  .اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيهيف   -٨٧
اجتماع األطراف يف جلسته التاسعة، بناء على توصية مـن          /واعتمد مؤمتر األطراف    -٨٨

املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات     " املعنون   ٨-أإ م/٧، املقرر   )٤٩(اهليئة الفرعية للتنفيذ  
نية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيـضاً يف بروتوكـول               الوط

  ". من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة 

__________ 

)٤٧( FCCC/SBI/2012/L.46.  
)٤٨( FCCC/SBI/2012/15/Add.1.  
)٤٩( FCCC/SBI/2012/L.15/Add.1.  
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التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء            -ثالث عشر
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  )األعمال من جدول ١٣البند (

  املداوالت  -١  
  .يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه  -٨٩
اجتماع األطراف يف جلسته التاسعة، بناء على توصية مـن          /واعتمد مؤمتر األطراف    -٩٠

السنوي املتعلق باألطراف   ، استنتاجات بشأن تقرير التجميع واحملاسبة       )٥٠(اهليئة الفرعية للتنفيذ  
  .املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

  االستنتاجات  -٢  
 بتقرير التجميع واحملاسـبة الـسنوي       اجتماع األطراف علماً  /أحاط مؤمتر األطراف    -٩١

  .)٥١(٢٠١٢  عاماملتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن

  رات مبوجب بروتوكول كيوتوبناء القد  -رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  .يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه  -٩٢
ديسمرب، اعتمد مؤمتر األطراف، بناء / كانون األول٧ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٩٣

بناء القدرات  " املعنون   ٨-م أإ /١٠، املقرر   )٥٢(رعية للتنفيذ على توصيات مقدمة من اهليئة الف     
بناء القدرات مبوجب   " املعنون   ٨-م أإ /١١واملقرر  "  للبلدان النامية  مبوجب بروتوكول كيوتو  

   ".بروتوكول كيوتو للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  روتوكول كيوتو من ب٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للمـشورة                -٩٤
  .العلمية والتكنولوجية لتنظر فيه

__________ 

)٥٠( FCCC/SBI/2012/L.28.  
)٥١( FCCC/KP/CMP/2012/9 وAdd.1.  
)٥٢( FCCC/SBI/2012/L.38و FCCC/SBI/2012/15/Add.1.  
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اجتماع األطراف بأن اهليئة الفرعية     /ويف اجللسة التاسعة، أبلغ الرئيس مؤمتَر األطراف        -٩٥
 قد نظرت يف هذا املوضوع واتفقت على مواصلة مناقشاته      )٥٣(لتكنولوجيةللمشورة العلمية وا  

 اجتماع األطراف علماً/وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف . يف دورهتا املقبلة  
  .هبذا اإلجراء

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -سادس عشر
  )مال من جدول األع١٦البند (

  .يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه  -٩٦
اجتماع األطراف بأن اهليئة الفرعية     /ويف اجللسة التاسعة، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف        -٩٧

وبناء .  قد نظرت يف هذا املوضوع واتفقت على مواصلة مناقشاته يف دورهتا املقبلة            )٥٤(للتنفيذ
  . هبذا املوضوعاجتماع األطراف علماً/تراح من الرئيس، أحاط مؤمتر األطرافعلى اق

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

  ) من جدول األعمال١٧البند (
  . جدول األعمالمل تثر أية مسائل أخرى يف إطار هذا البند من  -٩٨

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

  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٨البند (

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني     
  )من جدول األعمال) ب(١٨البند (

إىل اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ      ) ب(و) أ(١٨جللسة األوىل، أحيل البندان الفرعيان      يف ا   -٩٩
  .لتنظر فيهما

__________ 

  .٦٥-٦٣، الفقرات FCCC/SBSTA/2012/5د من املعلومات يف الوثيقة يرد املزي )٥٣(
  .١٠٠-٩٨، الفقرات FCCC/SBI/2012/33يرد املزيد من املعلومات يف الوثيقة  )٥٤(
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اجتماع األطراف يف جلسته التاسعة، بناء على توصية مـن          /واعتمد مؤمتر األطراف    -١٠٠
  ".املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية" املعنون ٨-م أإ/١٣، املقرر )٥٥(اهليئة الفرعية للتنفيذ

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  -باء  
  )من جدول األعمال) ج(١٨البند (

  املداوالت  -١  
اجتماع األطراف كان قد طلب     /يف اجللسة الثانية، ذكّر الرئيس بأن مؤمتر األطراف         -١٠١

 هذا البند الفرعي من جدول األعمـال        يف دورته الثانية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف         
  .هبدف تقدمي مشروع مقرر ُيعتمد يف دورة الحقة

اجتماع األطراف بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ قد انتهت        /وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف     -١٠٢
من مناقشتها هلذه املسألة يف دورهتا السادسة والثالثني وقدمت مشروع ترتيبـات تعاهديـة              

  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/متر األطرافلينظر فيها مؤ
اجتماع األطراف على إجـراء     /وبناء على اقتراح من الرئيس، اتفق مؤمتر األطراف         -١٠٣

  ).كوستاريكا(مشاورات غري رمسية يف هذا الصدد ييسرها السيد خافيري دياز كارمونا 
، بناء على اقتراح مـن      اجتماع األطراف /ويف اجللسة التاسعة، نظر مؤمتر األطراف       -١٠٤

وشكر الرئيس الـسيد ديـاز      . )٥٦(الرئيس، يف االستنتاجات املتعلقة هبذا املوضوع واعتمدها      
  .بذله من جهود يف سياق املشاورات غري الرمسية  ماكارمونا على

  االستنتاجات  -٢  
 باستنتاجات اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ       اجتماع األطراف علماً  /أحاط مؤمتر األطراف    -١٠٥

  .)٥٧(بشأن هذا املوضوع
مبشروع الترتيبات التعاهديـة    اً  أيضاً  اجتماع األطراف علم  /وأحاط مؤمتر األطراف    -١٠٦

املتعلقة بامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتـو،            
  .)٥٨(احملال إليه من اهليئة الفرعية للتنفيذ

__________ 

)٥٥( FCCC/SBI/2012/L.32.  
)٥٦( FCCC/KP/CMP/2012/L.6.  
)٥٧( FCCC/SBI/2012/15 ٢٦١-٢٥٩، الفقرات.  
)٥٨( FCCC/SBI/2012/15/Add.2.  
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هليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصـل، يف دورهتـا الثامنـة           وطلب مؤمتر األطراف إىل ا      -١٠٧
اجتماع األطراف يف دورتـه     /والثالثني، نظرها يف هذه املسألة وأن تقدم إىل مؤمتر األطراف         

  . بشأن حمصلة هذا العملالتاسعة تقريراً
إىل مؤمتر األطراف النظر يف مـدى       اً  اجتماع األطراف أيض  /وطلب مؤمتر األطراف    -١٠٨

 إىل امتيازات وحصانات لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول           وجود حاجة 
  .كيوتو، مع مراعاة العمل الذي اضطلعت به اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذه املسألة

  .اجتماع األطراف مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته املقبلة/وقرر مؤمتر األطراف  -١٠٩

  فيع املستوىاجلزء الر-تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩البند (

  حفل الترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -ألف  
ديسمرب، حضره أمري قطر، مسو الشيخ محد بـن         / كانون األول  ٤أُقيم حفل ترحيب يف       -١١٠

خليفة آل ثاين، وويل عهد قطر، مسو الشيخ متيم بن محد آل ثاين، ومسو الشيخة موزة بنت ناصر                  
 من قطر، وأمري الكويت، مسو الشيخ صباح األمحد اجلـابر الـصباح، واألمـني العـام                 املسند
املتحدة، السيد بان كي مون، ورئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، السيد فوك جريمييتش،              لألمم

اجتماع األطـراف،   /ورئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف         
 عبد اهللا بن محد العطية، واألمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،               السيد

  .السيدة كريستيانا فيغرييس، وشخصيات أخرى
وافتتح اجلزء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر األطراف يف دورته الثامنـة عـشرة                -١١١

ثامنـة رئـيُس مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر          اجتماع األطراف يف دورته ال    /ومؤمتر األطراف 
  .ديسمرب/ كانون األول٤اجتماع األطراف، يف اجللسة الثالثة لكل منهما يف /األطراف
وأدىل ببيان خالل حفل افتتاح اجلزء الرفيع املستوى أمري قطر، مسو الشيخ محد بـن              -١١٢

  .)٥٩(خليفة آل ثاين
 حكومة قطر شريط فيديو عنوانـه       واحتفاء بافتتاح اجلزء الرفيع املستوى، عرضت       -١١٣

"Count with me) "كلنا معكم.(  

__________ 

   : افتتاح اجلزء الرفيع املستوى يف العنوان اإللكتروين التايلترد البيانات املدىل هبا يف )٥٩(
>http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/statements/items/7324.php<.  
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  بيانات األطراف والدول املشاركة بصفة مراقب  -باء  
 طرفاً ببيانات، بينها سبعة بيانات أدىل       ١٥٦خالل اجلزء الرفيع املستوى، أدىل ممثلو         -١١٤

اب رؤساء وزراء، نو  أوهبا رؤساء دول وحكومات، ومخسة بيانات أدىل هبا إما نواب رؤساء
وأدلت ببيانني دولتان مشاركتان    .  بياناً أدىل هبا ممثلو أطراف     ٤٥ بياناً أدىل هبا وزراء، و     ٩٩و

وأدلت ببيانات سبعة أطراف باسم جمموعـات متفاوضـة وغريهـا مـن             . بصفة مراقب 
  .)٦١)(٦٠(اجملموعات

  بيانات مسؤويل األمم املتحدة  -جيم  
يع املستوى كل من األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان       أدىل ببيان خالل اجلزء الرف      -١١٥

األمينة اً  وأدلت ببيان أيض  . جريمييتشكي مون، ورئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، السيد         
  .التنفيذية لالتفاقية، السيدة فيغريس

  بوابة الدوحة للمناخ  -دال  
ة عامة غري رمسية الغـرض      خالل الدورة، دعا الرئيس إىل عقد عدة جلسات تقييمي          -١١٦
تعزيز انفتاح وشفافية املفاوضات وتقدمي نبذة عامة إىل مجيع املشاركني عن تنظيم العمل             منها  

وطلب الـرئيس إىل وزراء ومـسؤولني رفيعـي         . )٦٢(واخلطوات املتخذة وتقّدم املفاوضات   
لوغ أرضـية   املستوى املشاركة إىل جانبه يف عملية التواصل على املستوى الوزاري، هبدف ب           

فيهـا تعـديل      مبا مشتركة يف عدة مسائل رئيسية تتطلب ملسات أخرية قبل اختتام الدورة،          
 ٧-م أإ /٢، وتأثري تنفيـذ املقـررات مـن         ٣ من املادة    ٩بروتوكول كيوتو مبوجب الفقرة     

  على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتـو،          ٧-م أإ /٥ إىل
وكان من ضمن الوزراء    .  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥يشمل املسائل املتصلة باملواد      اومب

 شاركوا يف هذا الصدد كل من السيد فيغرييدو ماتـشادو        نواملسؤولني الرفيعي املستوى الذي   
 اليت أدرجـت يف      هذه األنشطة يف وضع جمموعة من املقررات       توأسهم. والسيد سوهلجيل 

__________ 

 مـن   ١٩ أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند           لالطالع على القائمة الكاملة للممثلني الذين      )٦٠(
 من جدول أعمال مؤمتر األطراف، انظر املرفق        ١٨اجتماع األطراف والبند    /جدول أعمال مؤمتر األطراف   

  ).FCCC/CP/2012/8(الثاين لتقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة عشرة 
  . أعاله٥٩انظر احلاشية  )٦١(
  .>http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7304.php<انظر  )٦٢(
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والـيت أحيلـت إىل مـؤمتر       )  أعـاله  ١٦انظـر الفقـرة      ()٦٣(ناخإطار بوابة الدوحة للم   
  .)٦٤(اجتماع األطراف من أجل اعتمادها/األطراف

  املشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات   -عشرون  
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

اجتماع األطراف،  /يف اجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف واجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف          -١١٧
ديسمرب، أدىل ببيانات ممثلون عن منظمـات       / كانون األول  ٧ودتني بصورة مشتركة يف     املعق

  .)٦٥(حكومية دولية ومنظمات غري حكومية

  مسائل أخرى -حادي وعشرون
  ) من جدول األعمال٢١البند (

اجتماع األطراف يف جلسته التاسعة املستأنفة عدم وجـود         /الحظ مؤمتر األطراف    -١١٨
  . إطار هذا البند من جدول األعمالمسائل أخرى مثارة يف

  اختتام الدورة  -ثاين وعشرون 
  ) من جدول األعمال٢٢البند (

يترتب على املقررات    ملااً  يف اجللسة التاسعة املستأنفة، قّدمت األمينة التنفيذية تقدير         -١١٩
  .املعتمدة يف الدورة من آثار يف اإلدارة وامليزانية

راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول        تقرير مؤمتر األط   اعتماد  -ألف  
  الثامنة عن دورته كيوتو

  )من جدول األعمال) أ(٢٢البند (
اجتماع األطراف خالل جلسته التاسعة املستأنفة يف مـشروع         /نظر مؤمتر األطراف    -١٢٠

 اجللسة نفسها، أذن للمقرر، بناء على اقتراح من الـرئيس، أن            ويف .)٦٦(تقرير دورته الثامنة  
  .يستكمل تقرير الدورة وفق توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة

__________ 

سبعة مقررات اعتمـدت يف إطـار مـؤمتر         اً  تشمل املقررات املندرجة يف إطار بوابة الدوحة للمناخ أيض         )٦٣(
  ).٣١، الفقرة FCCC/CP/2012/8انظر (األطراف 

    طالع على مزيد من املعلومات، انظرلال )٦٤(
>http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7304.php<.  

  . أعاله٦٠انظر احلاشية  )٦٥(
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  إغالق الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢٢البند (

، )٦٧(اجتماع األطراف، بناء علـى اقتـراح مـن الـرئيس          /اعتمد مؤمتر األطراف    -١٢١
  ".لدوحةاإلعراب عن االمتنان حلكومة دولة قطر ولسكان مدينة ا" املعنون ٨-م أإ/١ القرار
 .اجتماع األطراف/وأعلن الرئيس بعدئذ عن انتهاء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف  -١٢٢

__________ 

)٦٦( FCCC/KP/CMP/2012/L.1.  
)٦٧( FCCC/CP/2012/L.3–FCCC/KP/CMP/2012/L.5.  
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  املرفق األول

أطراف بروتوكول كيوتو، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحـدة             
 العامل بوصـفه اجتمـاع      األطراف ملؤمتر   الثامنةاليت حضرت الدورة    

   يف بروتوكول كيوتواألطراف

   يف بروتوكول كيوتواألطراف  -ألف  
  االحتاد األورويب

  إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
  أرمينيا
 إريتريا
 أستراليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 أنتيغوا وبربودا
 إندونيسيا
 أنغوال
 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنن

  بوتان
 بوتسوانا
 فاسو بوركينا
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
 بيالروس

 تشاد
 جامايكا
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر
 جزر كوك

 مجهورية أفريقيا الوسطى
  اجلمهورية التشيكية

 الدومينيكيةاجلمهورية 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 السلفادور

 شيلي
 الصني
 العراق
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

  بيساو-غينيا 
 غينيا االستوائية

 فرنسا
 فنلندا
 فيجي
 قربص

 نقريغيزستا
 كازاخستان
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 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا
 كندا
 كوبا
 ديفوار كوت

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييباس
 كينيا

 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليربيا
 ليبيا

 ليتوانيا
 ليختنشتاين

 ليسوتو
  ماليزيا

 مدغشقر
 مصر

 مالوي

 النمسا
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 اليابان

  اليونان

   املراِقبةالدول  -باء  
  الكرسي الرسويل
  جنوب السودان
  دولة فلسطني

  هيئات األمم املتحدة وبراجمها  -جيم  
  األمم املتحدة

  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  لشؤون االقتصادية واالجتماعيةاألمم املتحدة لإدارة 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  واحمليط اهلادئ االقتصادية واالجتماعية آلسيا  األمم املتحدةجلنة
   االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا األمم املتحدةجلنة
   االقتصادية ألفريقيا األمم املتحدةجلنة
   االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب األمم املتحدةجلنة

  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
  ئةبرنامج األمم املتحدة للبي
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  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

  ستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من أخطار الكوارثا
  مركز حقوق اإلنسان/مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

مية غري الـساحلية والـدول      مكتب ممثل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النا         
  اجلزرية الصغرية النامية

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  صندوق األمم املتحدة للسكان

  جامعة األمم املتحدة
  برنامج األغذية العاملي

  أمانات االتفاقيات  -دال  
  اتفاقية التنوع البيولوجي

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  تخصصة واملؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدةالوكاالت امل  -هاء  
  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

   ظمة البحرية الدوليةاملن
  االحتاد الدويل لالتصاالت

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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  منظمة الصحة العاملية
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  املنظمة العاملية للسياحة

   الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدةاملنظمات ذات  -واو  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
   الدوليةالتمويلمؤسسة 

  صندوق النقد الدويل
  البنك الدويل

  منظمة التجارة العاملية
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٧-٢٠١٣اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية،     
  يونيه/ حزيران١٤-٣: ٢٠١٣  عامالفترة األوىل النعقاد الدورات يف •
  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-١١: ٢٠١٣  عامالفترة الثانية النعقاد الدورات يف •
  يونيه / حزيران١٥-٤: ٢٠١٤  عامالفترة األوىل النعقاد الدورات يف •
  ديسمرب/ كانون األول١٤-٣: ٢٠١٤  عامالفترة الثانية النعقاد الدورات يف •
  يونيه/ حزيران١٤-٣: ٢٠١٥  عامالفترة األوىل النعقاد الدورات يف •
  ديسمرب/ كانون األول١٣-٢: ٢٠١٥  عامالفترة الثانية النعقاد الدورات يف •
  مايو / أيار٢٩-١٨: ٢٠١٦  عامالفترة األوىل النعقاد الدورات يف •
 ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠من  : ٢٠١٦  عام الفترة الثانية النعقاد الدورات يف     •

 ديسمرب/كانون األول

 مايو/ أيار٢١-١٠: ٢٠١٧  عاموىل النعقاد الدورات يفالفترة األ •

 ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩من  : ٢٠١٧  عام الفترة الثانية النعقاد الدورات يف     •
  ديسمرب/كانون األول
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  املرفق الثالث

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

FCCC/KP/CMP/2012/1      مذكرة مقدمـة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه 
 من األمينة التنفيذية

FCCC/KP/CMP/2012/2           اقتراح مقدم من ناورو إلدخال تعـديالت علـى
  مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2012/3  

(Parts I and II) 

 آلليـة التنميـة     التقرير السنوي للمجلس التنفيذي    
النظيفة املقدم إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2012/4  املشترك التنفيذ على اإلشراف للجنة السنوي التقرير 

 اجتمـاع  بوصفه العامل األطراف مؤمتر إىل املقدم
  كيوتو بروتوكول يف األطراف

FCCC/KP/CMP/2012/5          جمموعة منقحة من اخلصائص الرئيـسية والتـدابري
االنتقالية ومشروع املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ      

  مذكرة مقدمة من األمانة. املشترك
FCCC/KP/CMP/2012/6           التقرير السنوي للجنة االمتثال املقـدم إىل مـؤمتر

األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف         
  بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2012/7     مذكرة مقدمة مـن    . تقرير جملس صندوق التكيف
  رئيس جملس صندوق التكيف

FCCC/KP/CMP/2012/8           التقرير السنوي للجهة املكلفـة بـإدارة سـجل
. املعامالت الدولية مبوجـب بروتوكـول كيوتـو       

  مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/KP/CMP/2012/9       ة لألطـراف   التقرير السنوي عن التجميع واحملاسـب

 املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكـول كيوتـو        
  مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠١٢ لعام

FCCC/KP/CMP/2012/9/Add.1  Annual compilation and accounting report for 

Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 

2012. Compilation and accounting information 

by Party 
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FCCC/KP/CMP/2012/10          تقرير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع
األطراف يف بروتوكول كيوتو عن حلقات العمـل        
املتعلقة بعملية وشروط اعتماد الكيانـات الوطنيـة     
املشرفة على التنفيذ اليت ميكنها الوصول مباشرة إىل        

  مذكرة مقدمة من األمانة. موارد صندوق التكّيف
FCCC/KP/CMP/2012/11          توصية اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة بـشأن

إجراء للتصدي ألوجه القصور املهمـة يف تقـارير         
  االعتماد  أوالتحقق  أوالتصديق

FCCC/CP/2012/7– 

FCCC/KP/CMP/2012/12 

  تقرير املكتب. التقرير املتعلق بوثائق التفويض 

FCCC/KP/CMP/2012/L.1    ؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه       مشروع تقرير م
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دورتـه        

  ةثامنال
FCCC/KP/CMP/2012/L.2  من الرئيسمقدم مقترح . جلنة االمتثال  
FCCC/KP/CMP/2012/L.3           اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفـق بـاء

  لربوتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2012/L.4/Rev.1   ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ املقررات مـن     آثار تنفيذ 

على املقررات السابقة املتعلقة بالقـضايا املنهجيـة        
فيها تلك املتـصلة      مبا املرتبطة بربوتوكول كيوتو،  

مقتـرح  .  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥باملواد  
  منقح مقدم من الرئيس

FCCC/CP/2012/L.3–

FCCC/KP/CMP/2012/L.5 

ة دولة قطر ولـسكان     اإلعراب عن االمتنان حلكوم    
  مشروع قرار مقدم من بولندا. مدينة الدوحة

FCCC/KP/CMP/2012/L.6          امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات
مقترح مقدم من   . املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو   

  الرئيس
FCCC/KP/CMP/2012/L.7        مـن بروتوكـول     ٦إرشادات بشأن تنفيذ املـادة 

  م من الرئيسمقترح مقد. كيوتو
FCCC/KP/CMP/2012/L.8     مقترح مقـدم مـن     . تقرير جملس صندوق التكيف

  الرئيسة
FCCC/KP/CMP/2012/L.9            حمصلة عمل الفريـق العامـل املخـصص املعـين

بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق       
مشروع مقـرر   . األول مبوجب بروتوكول كيوتو   

  مقترح من الرئيس



FCCC/KP/CMP/2012/13 

41 GE.13-60369 

FCCC/KP/CMP/2012/L.10      اقتراح مقدم من   . التوجيه املتعلق بآلية التنمية النظيفة
  الرئيس

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

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

FCCC/KP/CMP/2009/2          اقتراح مقدم من اجلمهورية التـشيكية واملفوضـية
باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،      األوروبية

مـذكرة  . على بروتوكول كيوتـو    بإدخال تعديل 
  مقدمة من األمانة 

FCCC/KP/CMP/2009/3        كـول  اقتراح مقدم من توفالو لتعديل أحكام بروتو
حبصانات األفراد العاملني يف اهليئات  كيوتو املتعلقة

مذكرة مقدمـة مـن     . املنشأة مبوجب الربوتوكول  
  األمانة

FCCC/KP/CMP/2009/4         اقتراح من توفالو إلجراء تعديالت على بروتوكول
  مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/5       ى بروتوكول  اقتراح من الفلبني إلجراء تعديالت عل
  مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/6         اقتراح من نيوزيلندا لتعديل بروتوكـول كيوتـو .
  مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/KP/CMP/2009/7          اقتراح إجراء تعديل على بروتوكول كيوتو مقـدم
من إندونيسيا وأوغندا وباكستان والربازيل وبـنن       

 واجلزائر ومجهورية ترتانيـا     وبوركينا فاسو وتوغو  
املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وجنـوب       
أفريقيا والرأس األخضر ورواندا وزامبيا وزمبـابوي   
وسري النكا والسلفادور والـسنغال وسـوازيلند       
وسرياليون وسيـشيل والـصني وغامبيـا وغانـا         
والكامريون والكونغو وكينيا وليربيا ومايل وماليزيا      

الوي ومنغوليا وموريشيوس وموزامبيق    واملغرب وم 
  مذكرة مقدمة من األمانة. ونيجرييا واهلند

FCCC/KP/CMP/2009/8          اقتراح مقدم من كولومبيا بإجراء تعديالت علـى
  مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/9       علـى   مقترح مقدم من بيالروس إلجراء تعديالت
  ذكرة مقدمة من األمانةم. بروتوكول كيوتو
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FCCC/KP/CMP/2009/10            اقتراح من أسـتراليا إلدخـال تعـديالت علـى
  مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

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

FCCC/KP/CMP/2009/12      دولة بوليفيا املتعـددة القوميـات      اقتراح مقدم من
وباسم باراغواي ومجهورية فرتويـال البوليفاريـة       

. على بروتوكـول كيوتـو   وماليزيا بإجراء تعديل
  مذكرة مقدمة من األمانة

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

FCCC/KP/CMP/2005/2          اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعـديل
  مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

FCCC/SBSTA/2012/2         تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة
عن دورهتا السادسة والثالثني، املعقودة يف بـون يف         

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٤الفترة من 
FCCC/SBSTA/2012/L.20           مشروع تقرير اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة

  .والتكنولوجية عن دورهتا السابعة والثالثني
FCCC/SBSTA/2012/L.21         احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات

اجليولوجية باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية       
 مقـدم مـن     مشروع استنتاجات . التنمية النظيفة 

  الرئيس
FCCC/SBSTA/2012/L.29      وآثاره  ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢تنفيذ املقررات من 

على املقررات السابقة املتعلقة بالقـضايا املنهجيـة        
فيها تلك املتـصلة      مبا املرتبطة بربوتوكول كيوتو،  

مـشروع  .  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥ باملواد
  استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/15  

Add.2و Add.1و 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتـا الـسادسة          
 ٢٥ إىل   ١٤والثالثني املعقودة يف بون يف الفترة من        

  ٢٠١٢مايو /أيار
FCCC/SBI/2012/L.27           مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عـن دورهتـا

  السابعة والثالثني
FCCC/SBI/2012/L.28     واحملاسبة السنوي املتعلق بـاألطراف     تقرير التجميع

 املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن       
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. ٢٠١٢ عام
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FCCC/SBI/2012/L.32       مـشروع  . املسائل اإلدارية واملاليـة واملؤسـسية
  استنتاجات مقدم من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.36     وحتسني مشاركة املرأة يف     تعزيز التوازن بني اجلنسني 
املفاوضات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة       

متثيل األطراف يف اهليئـات       ويف بشأن تغري املناخ،  
. بروتوكـول كيوتـو     أو املنشأة مبقتضى االتفاقية  

  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس
FCCC/SBI/2012/L.38      ـ . بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو شروع م

  استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBI/2012/L.40    يتعلق بـاإلجراءات     فيما تعديل بروتوكول كيوتو

مـشروع اسـتنتاجات   . واآلليات املتصلة باالمتثال 
  مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.46      مـشروع  . االستعراض األويل لصندوق التكيـف
  استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2012/5  
Corr.1و 

تقرير الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات     
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب       
بروتوكول كيوتو عن اجلزأين األول والثـاين مـن         
دورته السابعة عشرة املعقودين يف بون، يف الفتـرة         

الدوحة، يف    ويف ،٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤ إىل   ١٥من  
 كـانون   ٦نوفمرب إىل   /رين الثاين  تش ٢٧الفترة من   

  ٢٠١٢ديسمرب /األول
        

  


