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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتومؤمتر األطراف 
  ثامنةالدورة ال
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 

  ال من جدول األعم) أ(٢٢البند 
  اختتام الدورة

 بروتوكـول   اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف         
  ةثامنكيوتو عن دورته ال

مشروع تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف               
  ةثامنبروتوكول كيوتو عن دورته ال

  )سلوفينيا (شكرانالسيد أندري : املقرر

  والتاملدا: اجلزء األول    
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
      ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
      ................................) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً  

      ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
      ........................انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب   -  باء     
      ............لك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني تنظيم األعمال، مبا يف ذ  - جيم     
      ........................... التقرير املتعلق بوثائق التفويضاملوافقة على  - دال     
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      ..........................) من جدول األعمال٣البند (تقريرا اهليئتني الفرعيتني   - ثالثاً  
      .....................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف     
      ..........................................فيذتقرير اهليئة الفرعية للتن  -  باء     

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

  النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  - خامساً  
      ................................................)عمال من جدول األ٥البند (

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

      ................) من جدول األعمال٧البند  (املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - سابعاً  
      ...................) من جدول األعمال٨البند (املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك   - ثامناً  

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

      .) من جدول األعمال٩البند (املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو   - تاسعاً  
      .................................................تقرير جلنة االمتثال  - ألف     
       يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيما  -  باء     

      ..............................) من جدول األعمال١٠البند (صندوق التكيف   - عاشراً  
      .......................................تقرير جملس صندوق التكيف  - ألف     
      .........................................استعراض صندوق التكيف  -  باء     

      .........) من جدول األعمال١١البند (املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل   - حادي عشر  
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي              -  عشرثاين

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

      ..............................)األعمالن جدول  م١٣البند (كيوتو  بروتوكول
      .........) من جدول األعمال١٤البند (بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو   - رابع عشر  

 مـن   ١٥البند  ( من بروتوكول كيوتو     ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة      -  خامس عشر
      ............................................................)األعمال جدول

 من  ١٦البند  (ل كيوتو    من بروتوكو  ٣ من املادة    ١٤ملسائل املتعلقة بالفقرة    ا  -  سادس عشر
      ............................................................)األعمال جدول

 متر األطراف العامل بوصفه اجتماع    مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤ        - عشرسابع   
      ..................) من جدول األعمال١٧البند (األطراف يف بروتوكول كيوتو 
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      ...............) من جدول األعمال١٨البند (املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   -   ثامن عشر
      ..................٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   - ألف     
      ..........................٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   -  باء     
   اهليئات املنشأة مبوجبامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف  - جيم     
    ..................................................كيوتو بروتوكول         

      ...........................) جدول األعمال من١٩البند (اجلزء الرفيع املستوى   - تاسع عشر  
      .........) من جدول األعمال٢٠البند (بيانات املنظمات املشارِكة بصفة مراقب   - عشرون  

      .................................) من جدول األعمال٢١البند (سائل أخرى م  - ادي وعشرونح  
      .................................) من جدول األعمال٢٢البند (اختتام الدورة   -  ثاين وعشرون  

ه اجتماع األطراف يف اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصف  - ألف     
      ..................................كيوتو عن دورته الثامنة بروتوكول

      ......................................................اختتام الدورة  -  باء     

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(   

  
  اإلجراء الذي اختذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع: اجلزء الثاين 

   األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة
  )ُيستكمل فيما بعد(   
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  فتتاح الدورةا  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
ة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف            ثامنافُتتحت الدورة ال    -١

 مـن   ١٣ من املادة    ٦، مبوجب الفقرة    )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
ـ         بروتوكول كيوتو،     تـشرين   ٢٦يف  ر،  يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحـة، بقط

، السيد عبد    يف قطر  رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية    ، وافتتح الدورة    ٢٠١٢نوفمرب/الثاين
  . )١(ةثامناجتماع األطراف يف دورته ال/، رئيس مؤمتر األطرافبن محد العطيةاهللا 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

نوفمرب، مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جـدول األعمـال           / تشرين الثاين  ٢٦يف  
ق وكان جدول األعمال املؤقت قد أُعد باالتفا). FCCC/KP/CMP/2012/1(املؤقت وشروحه   

ة، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت      بعاجتماع األطراف يف دورته السا    /مع رئيس مؤمتر األطراف   
 وبعد التـشاور مـع    ة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ،      سادسعنها األطراف خالل الدورة ال    

  . اجتماع األطراف/مكتب مؤمتر األطراف

__________ 

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

وترد مداوالت اجللسات املشتركة الـيت عقـدها مـؤمتر          . املتحدة بشأن تغري املناخ يف تقرير مؤمتر األطراف       
مجيع و. اجتماع األطراف أثناء اجلزء الرفيع املستوى من الدورتني يف كال التقريرين          /األطراف ومؤمتر األطراف  

 :يف املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة يف العنـوان التـايل           البث الشبكي للمداوالت متاحة     تسجيالت  الوثائق و 
>http://unfccc4.meta-.com/kongresse/cop18/templ/ovw_onDemand.php?id_kongressmain=231< .

 .يمبجرد نشر التقرير اخلتامسيجري تغيريه  مؤقت ووهذا العنوان اإللكتروين
 .اجتماع األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة/جلسات مؤمتر األطراف )٢(
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 التايل بناء على اقتـراح      اجتماع األطراف جدول األعمال   /واعتمد مؤمتر األطراف    -٣
  :ةثامنرئيسه يف الدورة ال

  .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(
  .ئق التفويضاملوافقة على التقرير املتعلق بوثا  )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

ملقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول        النظر يف ا    -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(
  . املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشتركاستعراض  )ب(

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

  .باالمتثال
  :صندوق التكيف  -١٠

  تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(
  .صندوق التكيف ل األويلستعراضاال  )ب(
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  .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

  .ول كيوتومبوجب بروتوك
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -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

  . ألطراف يف بروتوكول كيوتواجتماع ا
 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -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 مراقببيانات املنظمات   -٢٠

 .مسائل أخرى  -٢١

 :اختتام الدورة  -٢٢

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف          اعتماد  )أ(  
 ؛الثامنة عن دورته كيوتوبروتوكول 

 .  الدورةإغالق  )ب(  

  تبانتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املك  -باء  
    )من جدول األعمال) ب(٢البند (
نـوفمرب، إىل أن    / تـشرين الثـاين    ٢٦أشار الرئيس، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          -٤

بروتوكول كيوتو ينص على االستعاضة عن أي عضو من أعضاء املكتـب ميثـل طرفـاً يف       
طراف يف   يف ذلك الوقت يف بروتوكول كيوتو، بعضو إضايف تنتخبه األ          ليس طرفاً االتفاقية،  

  .الربتوكول من بينها
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واقترح الرئيس الرجوع إىل هذا البند الفرعي يف الوقت املناسب خـالل الـدورة،                -٥
  .تلقي الترشيحات املتبقية واتشاورمباشرة بعد إجراء امل

  )ُيستكمل فيما بعد(

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  -جيم   
  )ول األعمالمن جد) ج(٢البند (
نوفمرب، نظـر مـؤمتر     / تشرين الثاين  ٢٦وجه الرئيس، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          -٦

اجتماع األطراف إىل شروح جـدول األعمـال املؤقـت الـواردة يف الوثيقـة               /األطراف
FCCC/KP/CMP/2012/1 .قبل انتهاء دورتيهما يف     أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان   أشار إىل   و 

إعداد مشاريع مقررات واستنتاجات لتقدميها إىل مـؤمتر        من أجل   ديسمرب  /ول كانون األ  ١
أن الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات       إىل   أيضاً   أشارو. اجتماع األطراف /األطراف

فريـق االلتزامـات    (اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو          
  .ه قبل اختتام الدورةسيقدم نتائج أعمال) اإلضافية

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

  :على النحو التايل

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

  اهليئة الفرعية للتنفيذ    
تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل بـاإلجراءات واآلليـات           )ب(٩البند 

  املتعلقة باالمتثال
  صندوق التكيف األويل لستعراضاال  )ب(١٠البند 
  املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل  ١١البند 

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول           ١٢لبند ا
  لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجـة يف           ١٣ البند
  .املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  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 
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صص املعين  تقرير الفريق العامل املخ   "املعنون   من جدول األعمال     ٤وفيما يتعلق بالبند      -٨
شـار  ، أ "لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو       بااللتزامات اإلضافية   

 إىل  ،٧-م أإ /١ ، مبوجب مقـرره   طلب قد   اجتماع األطراف / مؤمتر األطراف  الرئيس إىل أن  
 يف الوقـت    ١-م أإ / املقرر ا  أعماله مبوجب  نتائج   تقدميإىل   يسعى    أن فريق االلتزامات اإلضافية  

 وأبلغ  .اجتماع األطراف /حبلول الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    يتسىن استكمال أعماله    لملناسب  ا
مـؤمتر  إىل  سـيحيل    فريق االلتزامات اإلضافية   بأن   اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف الرئيس  
مبـا  جمموعة من التعديالت لربوتوكول كيوتو       وفق ما هو متوقع،      ،اجتماع األطراف /األطراف
  . ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١ فترة االلتزام الثانية على الفور يف ءيتيح بد

 مـادلني روز    ة فريق االلتزامات اإلضافية، الـسيد     ة املندوبني بأن رئيس   أبلغ الرئيس و  -٩
يف جلسة الحقة بنتـائج     اجتماع األطراف   / مؤمتر األطراف  ستبلغ،  )السنغال (سار - ضيوف

 إىل تقدمي معلومات بشأن تنظـيم       سار - السيدة ضيوف  اودع،  اهلأعمال الفريق عند استكما   
  .أعمال فريق االلتزامات اإلضافية

اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة     اهليئة الفرعية للتنفيذ و    بأن    أيضاً أبلغ الرئيس املندوبني  و  -١٠
  . ستقدمان نتائج أعماهلما قبل اختتام الدورةوالتكنولوجية

 األطراف على املضي قدماً يف عملـه علـى أسـاس            اجتماع/ووافق مؤمتر األطراف    -١١
  .اقتراحات الرئيس

نه سيدعو إىل عقد اجتماع مائدة مستديرة وزاري غري رمسي           املندوبني بأ  أبلغ الرئيس و  -١٢
منتظمـة غـري    اجتماعات تقييمية    عن هذا، عقد الرئيس      وفضالً. ديسمرب/ كانون األول  ٥يف  

  .رمسية خالل الدورة
، واالحتـاد األورويب    ) والـصني  ٧٧ لباسم جمموعة ا   (زائر عامة ممثلو اجل   وأدىل ببيانات   -١٣

باسـم  (، وأسـتراليا    ) وكرواتيا ،٢٧ فيه البالغ عددها     دول األعضاء الباسم االحتاد األورويب و   (
، )باسم جمموعة السالمة البيئية   (، واملكسيك   )باسم الدول األفريقية  (وسوازيلند  ،  )ةامعاجملموعة اجل 

باسم الربازيل، وجنوب أفريقيا، واهلند،     (والصني  ،  )م حتالف الدول اجلزرية الصغرية    باس(وناورو  
، )باسم اجملموعـة العربيـة  (، واململكة العربية السعودية )باسم أقل البلدان منواً(، وغامبيا   )والصني

وإكوادور، باسم األرجنتني،   ( والفلبني   ،)باسم ائتالف بلدان الغابات املطرية    (وبابوا غينيا اجلديدة    
، ) املتعددة القوميـات   -دولة  (، وباراغواي، وباكستان، وبوليفيا     ) اإلسالمية - مجهورية(وإيران  

، والسلفادور، والـسودان،    ، ودومينيكا، وسري النكا   ومجهورية الكونغو الدميقراطية  واجلزائر،  
ر، واململكـة   ، والكويت، ومايل، وماليزيا، ومص    ) البوليفارية -مجهورية  (والفلبني، وفرتويال   

)  املتعـددة القوميـات    -دولة  (، وبوليفيا   )العربية السعودية، وموريتانيا، ونيكاراغوا، واهلند    



FCCC/KP/CMP/2012/L.1 

9 GE.12-71272 

، ) املعاهـدة التجاريـة للـشعوب      -باسم التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينيـة        (
  .)٣(وأدىل طرف واحد ببيان). باسم منظومة التكامل ألمريكا الوسطى(ونيكاراغوا 

بيئيـة  الكومية  احلنظمات غري   امل(ممثال فئتني من املنظمات غري احلكومية       بيانني   دىلوأ  -١٤
   ).شبابيةالكومية احلنظمات غري املو

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

  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 (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  ) من جدول األعمال٤البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

__________ 

ـ      تسجيالت   )٣( -http://unfccc4.meta> : يف املوقـع التـايل     ةالبث الشبكي الكامل للجلسات العامة متاح

fusion.com/kongresse/cop18/templ/ovw_live.php?id_kongressmain=231> .   وهذا العنـوان
  .يمبجرد نشر التقرير اخلتامسيجري تغيريه اإللكتروين مؤقت و
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النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخـال تعـديالت علـى              -خامساً  
  بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٥البند (
   ة املعقـود  جلسته الثانية، اجتماع األطراف، يف    /كان معروضاً على مؤمتر األطراف      -١٥
  : نوفمرب، الوثائق التالية/ تشرين الثاين٢٨يف 

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/2012/2و FCCC/KP/CMP/2010/3و

 قد نظر يف هذا البنـد مـن         اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف وأشار الرئيس إىل أن       -١٦
  اقتراحاً ١٣لسابعة، يف   جدول األعمال يف دورتيه اخلامسة والسادسة وأنه نظر، خالل دورته ا          

. لتعديل بروتوكول كيوتو  )  أعاله ١٥ترد يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة        (اقتراحاً   ١٤من بني   
اإلبقاء على هذه املسألة قيد النظـر       ف  اجتماع األطرا /مؤمتر األطراف وخالل تلك الدورة قرر     

 ١٦واملـادة   ) ج(١٠الً باملادة   وإدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته الثامنة، عم         
وأبلغ الرئيس املندوبني بأن اقتراحا إضافيا قـد قُـدم          .  به املعمولمن مشروع النظام الداخلي     

  . ٢٠١٢، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، من ناورو يف عام الحقاً
  .ومل ُتقدم أي بيانات. اجملال أمام األطراف لإلدالء ببياناتوفتح الرئيس   -١٧
 وانتظار نتائج أعمال فريق االلتزامات اإلبقاء على هذا البند قيد النظر     واقترح الرئيس   -١٨

  .اإلضافية
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

 تـشرين   ٢٨ يف   ة املعقـود  لثانيةجلسته ا اجتماع األطراف، يف    /نظر مؤمتر األطراف    -١٩
نوفمرب، يف هذا البند الذي أُدرج يف جدول األعمال عمالً باقتراح مـن كازاخـستان           /الثاين

)FCCC/KP/CMP/2010/4.(  
  .ودعا الرئيس كازاخستان إىل اإلدالء ببيان  -٢٠
  .، أدىل ممثل طرف واحد ببيانذلكوإىل جانب   -٢١
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 على إجـراء    اجتماع األطراف، /مؤمتر األطراف فق  وبناء على اقتراح من الرئيس، ات       -٢٢
  .، بشأن هذه املسألة)أوغندا( ييسرها السيد فيليب غواجي مشاورات غري رمسية 

  )ُيستكمل فيما بعد(

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

علـى  أحال الرئيس املندوبني    نوفمرب،  /ين تشرين الثا  ٢٨يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٢٣
ـ الFCCC/KP/CMP/2012/11 و) اجلزآن األول والثاين( FCCC/KP/CMP/2012/3 الوثيقتني  تنيل
ويغطـي التقريـر    . وتوصياتهلمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة      ل التقرير السنوي    انتتضمن

 ١٣ إىل   ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٧األنشطة املضطلع هبا يف الفتـرة مـن         السنوي  
   .٢٠١٢سبتمرب /أيلول
وبناء على دعوة الرئيس، قدم رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة، الـسيد        -٢٤

اجتماع /لتقرير السنوي للمجلس إىل مؤمتر األطراف     عن ا  نبذة عامة ،  )الصني (ماوشينغ دوان 
، وقـدم أمثلـة علـى     ٢٠١٢احملققة يف عام    وسلط الضوء على اإلجنازات اهلامة      . األطراف

الطريقة اليت جيري هبا استخدام آلية التنمية النظيفة كأداة لتحفيز االستثمار يف جمال التخفيف              
كما قدم معلومات عن اإلجنازات الرئيسية الراميـة  . من آثار تغري املناخ ويف التنمية املستدامة      

 اعتمـاد   مبا يف ذلـك ا،قها وموضوعيتها وكفاءهتإىل زيادة إمكانية تطوير اآللية وتوسيع نطا   
واالتفاق املتعلق بوضـع نظـام       ،مبادئ توجيهية أساسية تتصل باخلطوط األساسية املوحدة      

للمشاركني يف املشاريع لكي يقدموا تقاريرهم، على حنو متسق وشـفاف، بـشأن املنـافع      
 املندوبني  آلليةل اجمللس التنفيذي    رئيسوأبلغ  . املتوقعة من مشاريعهم يف جمال التنمية املستدامة      

 بصياغة مبادئ توجيهية تبسط تقييم املشاريع الصغرية احلجم، وهو إجراء سيوسع نطاق     أيضاً
 يف اآللية، كما أبلغهم باألعمال اجلارية        ضعيفاً  متثيالً منافع اآللية لتشمل البلدان املمثلة حالياً     

 ملعايري صارمة  اخنفاض االنبعاثات جيري وفقاًبغية حتسني نظام االعتماد لضمان أن التحقق من
   .وشفافة
 عن تطور اآللية وحتسنها بـشكل       آلليةلرئيس اجمللس التنفيذي    ويف معرض حديث      -٢٥

مستمر، أشار إىل أمهية استعراض طرائق اآللية وإجراءاهتا اليت سُتنفذ يف العام املقبل كوسـيلة        
ى التزام اجمللس ببحث الطريقة اليت ميكن أن تفيد         ملواصلة تعزيز العمليات األساسية، وشدد عل     

وشدد على احلاجة املاسـة إىل أن تـشري         . هبا اآللية األطراف على أحسن وجه يف املستقبل       
 فضالً  بوضوح إىل أمهية اآللية يف سياق العمل الدويل املستقبلي املتعلق بتغري املناخ،            األطراف

  .ض االنبعاثاتخفيف جمال  طموحة أهداف حتديدها بوضوحعن 
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 مجيع أعضاء اجمللس على عملهم الدؤوب ونوه باإلجنازات احملققة يف           رئيسوشكر ال   -٢٦
  .العام املاضي

ـ  باسم االحتاد األورويب و    من بينهم متحدثان  طرفاً،   ١٨أدىل ببيانات ممثلو    و  -٢٧ دول ال
  . أقل البلدان منواًباسم و  فيهاألعضاء

فئة من املنظمات غري احلكوميـة      و ،مة حكومية دولية   ممثل منظ   أيضاً أدىل ببيانات و  -٢٨
  ).عنية بنشاط األعمال والصناعةاملكومية احلنظمات غري امل(

والحظ الرئيس أنه، لالعتراف بعمل اجمللس التنفيذي وإعطائه مزيداً من اإلرشادات،         -٢٩
 جـدول   اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا البنـد مـن           /ينبغي ملؤمتر األطراف  
اجتماع األطراف إنـشاء    /وبناء على اقتراحه، قرر مؤمتر األطراف     . ةثامناألعمال يف دورته ال   

والسيد كونيهيكو شيمادا   ) أنغوال( غيزا غاسبار مارتان     فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد     
  . بشأن هذه املسألة)اليابان(

 الـدورة   ُمطالب يف راف  اجتماع األط /أن مؤمتر األطراف  بوذكّر الرئيس األطراف      -٣٠
  .عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةبانتخاب 

  )ُيستكمل فيما بعد(

  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -ثامناً   
  ) من جدول األعمال٨البند (

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

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -اء ب  
  )من جدول األعمال) ب(٨البند (

 علـى أحال الرئيس املندوبني    نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٣١
 للجنة اإلشـراف علـى      بعاليت تتضمن التقرير السنوي السا    ،  FCCC/KP/CMP/2012/4الوثيقة  

  .التنفيذ املشترك
 وبناء على دعوة الرئيس، قدم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك، الـسيد               -٣٢

  . اجتماع األطراف/ إىل مؤمتر األطراف شفوياًتقريراً، )أملانيا(وولفغانغ سيدل 
 بأن التنفيذ املشترك حقق واليته من       رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     وأفاد    -٣٣

 املشاريع اليت ختفض انبعاثات غازات الدفيئة واملساعدة على حتقيق          خالل حتفيز االستثمار يف   
 مرحلة  بلغ إىل أن التنفيذ املشترك      وأشار أيضاً .  بتكلفة ضئيلة  نبعاثات غازات الدفيئة  خفض ال 
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، وأنه ال بد لألطراف من اختاذ إجراءات يف الدوحة لـضمان            اً غامض  مستقبالً ويواجهحامسة  
  . بروتوكول كيوتويف إطار مرحلة التزام ثانية صوبيذ املشترك  التنفلعمليةانتقال سلس 

  التوصـيات  نبذة عامة عـن    أيضاً رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      وقدم  -٣٤
اللجنة، بالتشاور مع أصحاب املصلحة ومبراعـاة اآلراء املقدمـة مـن             أعدهتا اليت   املفصلة

وتشمل هذه التوصيات أن    . آلية التنفيذ املشترك  األطراف، بشأن الطريقة اليت ميكن هبا تطوير        
جتري إدارة آلية التنفيذ املشترك يف إطار مسار واحد يكون األمثل، وأن يفوَّض تنظيمها بقدر             

ويف اخلتام، أبلغ املندوبني بأنه أثناء إعـداد التـدابري االنتقاليـة            . كبري إىل البلدان املستضيفة   
جلنة اإلشـراف علـى      للتنفيذ املشترك، بذلت     املنقحةيهية  والتوصيات املتعلقة باملبادئ التوج   

  . قصارى جهدها لضمان أن تظل اآللية صاحلة يف املستقبلالتنفيذ املشترك
جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ      وشكر الرئيس مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني يف          -٣٥

  . على عملهم الدؤوب خالل العام املاضياملشترك
  . ف واحد ببيانوأدىل ممثل طر  -٣٦
والحظ الرئيس أنه، لالعتراف بالعمل املنجز وتقدمي مزيد من اإلرشـادات بـشأن               -٣٧

اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا البنـد          /التنفيذ املشترك، ينبغي ملؤمتر األطراف    
جتماع ا/وبناء على اقتراحه، قرر مؤمتر األطراف. ةثامنمن جدول األعمال يف دورته الالفرعي 

والـسيد  ) بوتسوانا(األطراف إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد باليسي غوبوالنغ           
  .بشأن هذه املسألة )النمسا(هيلموت هوجيسكي 

 ُمطالـب يف  اجتماع األطـراف    / مؤمتر األطراف  وذكّر الرئيس األطراف أيضاً بأن      -٣٨
  . اف على التنفيذ املشتركعدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة اإلشربانتخاب الدورة 

  )ُيستكمل فيما بعد(

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

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

 علىندوبني  أحال الرئيس امل   نوفمرب،/الثاين تشرين   ٢٨ة، املعقودة يف    نييف اجللسة الثا    -٣٩
 للجنة االمتثال، الـذي     بع، اليت تتضمن التقرير السنوي السا     FCCC/KP/CMP/2012/6الوثيقة  

تـشرين   ١٤ة يف الفتـرة مـن       بعيقدم معلومات عن أنشطة اللجنة خالل سنة عملها السا        
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ إىل ٢٠١١أكتوبر /األول
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 خالـد   ، السيد  بكامل هيئتها  للجنة االمتثال  نْيكَشارتن امل ْيالرئيَسا الرئيس أحد    ودع  -٤٠
لجنة االمتثـال   السنوي ل تقرير  ال نبذة عامة عن  ، إىل تقدمي    )اململكة العربية السعودية  (أبوليف  

  .اجتماع األطراف/إىل مؤمتر األطراف
الـيت   باألعمال    كان حافالً  ٢٠١٢شارك للجنة االمتثال بأن عام      توأفاد الرئيس امل    -٤١

حىت اآلن فرع اإلنفاذ التابع للجنة فيما خيص مسائل التنفيـذ املتعلقـة خبمـسة                هبااضطلع  
وقال إن الذروة اليت بلغهـا عمـل اللجنـة تـربز     .  مقررا٢٥ًأطراف، مما أدى إىل اعتماد      

لقـوائم  التحديات اليت تواجهها األطراف املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بنظمها الوطنية     
وأفـاد  . كما تربز نضج عملية االستعراض مبقتضى بروتوكول كيوتو       ،  جرد غازات الدفيئة  

 بأن فرع اإلنفاذ أعاد إقرار أهلية أربعة أطراف للمشاركة يف اآلليـات             الرئيس املشارك أيضاً  
    . مسائل جديدة للتنفيذ تتعلق بقوائم جـرد طـرف واحـد           بشأن وأن هناك مناقشة     ،املرنة

الطريقة اليت توصل هبا الفرع إىل فهم أعمق         الضوء على ، سلط   التيسريعمل فرع   وفيما خيص   
على ترتيبات عمـل  لوظائفه من أجل إصدار إنذار مبكر بشأن احتمال عدم االمتثال، واتفق          

  . إرشادية لتوجيه عمله يف هذا اجملال
 بأن اللجنة   اجتماع األطراف /األطرافمؤمتر  للجنة االمتثال   شارك  توأبلغ الرئيس امل    -٤٢

اجهة حتديات فيما يتعلق بفترة التصحيح وتقييم االمتثال يف فتـرة االلتـزام األوىل              تتوقع مو 
 يف تأثريات املقررات اليت سيتخذها مـؤمتر        التفكريفيما يتعلق ب  مبقتضى بروتوكول كيوتو، و   

  . يف هذه الدورة على أعماهلااجتماع األطراف/األطراف
دؤوب خالل العام املاضي، وبعد      مجيع أعضاء اللجنة على عملهم ال      رئيسوشكر ال   -٤٣

  .ومل ُتقدم أي بيانات. اجملال أمام األطراف لإلدالء ببياناتفتح ذلك 
اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطـار        / أنه ينبغي ملؤمتر األطراف    والحظ الرئيس   -٤٤

 ، وافـق مـؤمتر  وبناء علـى اقتراحـه  . ةثامن من جدول األعمال يف دورته ال      هذا البند الفرعي  
  إهلوجمون رجابوف السيد  اجتماع األطراف على إجراء مشاورات غري رمسية ييسرها         /األطراف

  .  بشأن هذه املسألة)النرويج(كريستينا فويغت  ةوالسيد) طاجيكستان(
 ُمطالـب يف  اجتماع األطـراف    / مؤمتر األطراف  بأن األطراف    أيضاً وذكّر الرئيس   -٤٥

  . التابع للجنة االمتثالريسي مناوب يف فرع التبانتخاب عضوالدورة 
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

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

أحال الرئيس املنـدوبني إىل     نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٨يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٤٦
لس صندوق التكيف، الذي    جمل  السنوي تقريرالاليت تتضمن   ،  FCCC/KP/CMP/2012/7الوثيقة  

 ٣٠إىل   ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠يغطي األنشطة املضطلع هبا خالل الفترة من        
  .٢٠١٢يونيه /حزيران

لويس سانتوس    السيد وبناء على دعوة الرئيس، قدم رئيس جملس صندوق التكيف،          -٤٧
 منـذ   املوافقة إىل أن املشاريع اليت حظيت ب      مشرياً أنشطة اجمللس،    نبذة عامة عن   )أوروغواي(

 تفاع عـدد   إىل ار  وأشار أيضاً  .أن بدأ تشغيل الصندوق قد بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ         
، ويرجع ذلك بشكل كبري إىل حلقات العمـل   كياناً ١٤كيانات التنفيذ الوطنية املعتمدة إىل      

االعتمـاد  اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت ُنظمت خالل العامني املاضيني إلذكاء الوعي بعملية            
 بأن اجمللس منح صفة كيان معتمد      املندوبني   جملس صندوق التكيف  وأبلغ رئيس   . هاوشروط

، وبأن ، وهو منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     لكيان تنفيذي جديد متعدد األطراف    
. ، سينظر فيها اجمللس يف اجتماعه املقبل       طلباً ٢٠هناك طلبات جديدة لالعتماد يفوق عددها       

 وفيما خيص املبلغ اإلمجايل للموارد اليت خصصها اجمللس لتنفيذ مشاريع وبرامج خالل العامني            
جملـس  رئـيس   ، أوضـح    ) مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١٦٦,٥(املاضيني  

وحدات خفض االنبعاثات    يف    أن اجمللس قلق بسبب االخنفاض احلاد مؤخراً       صندوق التكيف 
واختتم كلمته باإلعراب عن شكره     .  الصندوق إليرادات اليت تشكل املصدر الرئيسي      املعتمد

  . للصندوقلألطراف اليت قدمت هبات
 علـى   جملس صندوق التكيف  وشكر الرئيس مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني يف          -٤٨

  .عملهم الدؤوب خالل العام املاضي
  .  ببيانات أطراف١٠وأدىل ممثلو   -٤٩
والحظ الرئيس أنه، لالعتراف بالعمل الذي أجنزه جملس صندوق التكيف وإعطائـه          -٥٠

اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا        /ر األطراف مزيداً من اإلرشادات، ينبغي ملؤمت    
وبنـاء علـى اقتراحـه، قـرر مـؤمتر          . ةثامنمن جدول األعمال يف دورته ال     الفرعي  البند  

الـسيدة ديـان بـاركلي      ه  شترك يف رئاست  تاجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال      /األطراف
  .بشأن هذه املسألة )ودابأنتيغوا وبر(السيدة روليتا كاماتشو و )أستراليا(
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اجتماع األطراف أن ينتخب /وذكّر الرئيس األطراف أيضاً بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف        -٥١
  . األعضاء واألعضاء املناوبني جمللس صندوق التكيف

  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  سائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويلامل  -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  ) من جدول األعمال١٢البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  ) من جدول األعمال١٣البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣بالفقرة املسائل املتعلقة   -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(
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   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  ) من جدول األعمال١٧البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   -ألف  
  )ألعمالمن جدول ا) أ(١٨البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

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

مـؤمتر  أشار الرئيس إىل أن     نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٨ يف   ة املعقود اجللسة الثانية، يف    -٥٢
 طلب، خالل دورته الثانية، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف            اجتماع األطراف /األطراف

هذا البند الفرعي من جدول األعمال هبدف تقدمي مشروع مقرر إليه لكي يعتمـده يف دورة                
  .مقبلة
وبني بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ استكملت مناقشاهتا املتعلقة هبـذه          وأبلغ الرئيس املند    -٥٣

ظر فيه يف هذه    ناملسألة يف دورهتا السادسة والثالثني وأهنا قدمت مشروع ترتيبات تعاهدية ليُ          
  . الدورة
  .ومل ُتقدم أي بيانات. اجملال أمام األطراف لإلدالء ببياناتوفتح الرئيس   -٥٤
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 على إجـراء    اجتماع األطراف، /مؤمتر األطراف ن الرئيس، اتفق    وبناء على اقتراح م     -٥٥
  .، بشأن هذه املسألة)كوستاريكا( ييسرها خافيري دياز كارمونا مشاورات غري رمسية 

  اجلزء الرفيع املستوى  -تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩البند (

شيخ محد بن    أمري قطر، مسو ال     حضره ترحيبديسمرب حفل   / كانون األول  ٤أُقيم يف     -٥٦
 العام لألمم    واألمني ؛الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح     وأمري الكويت، مسو     ؛خليفة آل ثاين  

 مييـتس؛ ريجالسيد فوك    ورئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة،       ؛املتحدة، السيد بان كي مون    
ـ /ملـؤمتر األطـراف   ورئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنـة           اع اجتم

،  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ واألمينة التنفيذية التفاقية  ؛، السيد العطية  األطراف
  .أخرى  وشخصيات،السيدة فيغرييس

اجلزء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر األطراف يف دورته الثامنـة عـشرة             وافتتح    -٥٧
 مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر       اجتماع األطراف يف دورته الثامنـة رئـيسُ       /ومؤمتر األطراف 

كـانون   ٤اجتماع األطراف، وذلك يف اجللسة الثالثة لكل منهما، اليت ُعقدت يف            /األطراف
  .ديسمرب/األول

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

  مسائل أخرى-وعشرونحادي 
  )ل من جدول األعما٢١البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  اختتام الدورة -ثاين وعشرون
  ) من جدول األعمال٢٢البند (

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول             -ألف  
  ثامنةكيوتو عن دورته ال

  )من جدول األعمال) أ(٢٢البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(
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  اختتام الدورة  -باء  
  )ن جدول األعمالم) ب(٢٢البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


