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  األطراف العامل بوصفه اجتماعمؤمتر 
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

تقرير مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 
  املعقـودة يف بـايل يف      ـن دورته الثالثة    بروتوكول كيوتو ع  

  ٢٠٠٧ديسمرب /ون األولـ كان١٥ إىل ٣ن ـرة مـالفت  
  املداوالت: اجلزء األول

  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٦  ٣ – ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  افتتاح الدورة  - أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (  

  ٦  ١٥ – ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل التنظيمية  - ثانياً 
  )ال من جدول األعم٢البند (  
  ٦  ٥ – ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال  - ألف   
  ٨  ٧ – ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء املكتب  - باء   
  ٨  ١١ – ٨  . . . . . . . . . . . . . تنظيم األعمال، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني  - جيم   
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  ١٠  ١٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قالوثائـ  - واو  

  ١٠  ٢١- ١٦  . . . . . . . . . . تقرير اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما  -  ثالثاً
  ) من جدول األعمال٣البند (  
  ١٠  ٢١- ١٦  . . . . . . . . . . . . . تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف   
  ١١  ٢١- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  - باء   
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف           -  رابعاًً
  ١١  ٢٧- ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٤البند (
  ١٢  ٤٥- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - خامساً 

  ) من جدول األعمال٥البند (
  ١٦  ٥٨- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املتعلق بالتنفيذ املشترك  -  سادساً

  ) من جدول األعمال٦البند (
  ١٩  ٧١- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير جلنة االمتثال  - سابعاً 

  ) من جدول األعمال٧البند (
تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقـة           - ثامناً 

  ٢٢  ٧٣- ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  باالمتثال
  ) من جدول األعمال٨البند (

  ٢٢  ٧٥- ٧٤  . . . . . . . تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  - سعاً تا
  ) من جدول األعمال٩البند (

البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول              - عاشراً 
  ٢٢  ٧٨- ٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلبالغ واالستعراض: لالتفاقية

  ) من جدول األعمال١٠البند (
النطـاق  :  منـه  ٩اين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة      االستعراض الث  -  حادي عشر

  ٢٣  ٨٦- ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  واحملتوى
  ) من جدول األعمال١١البند (

  ٢٤  ٩٦- ٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - ثاين عشر 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  ٢٦  ١٠٠- ٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صندوق التكيف  - ثالث عشر 
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  ٢٧  ١٠٢- ١٠١  . . . . . . .  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ل املتصلة بالفقرة املسائ  - رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  ٢٧  ١٠٤-١٠٣  ............. من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة  - خامس عشر 
  ) من جدول األعمال١٥البند (
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٢٧  ١٠٨- ١٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية واملالية واملؤسسيةاملسائل اإلدار - سادس عشر 
  ) من جدول األعمال١٦البند (
  ٢٧  ١٠٦- ١٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني   - ألف   

  ٢٨  ١٠٨- ١٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   -  باء 
ها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامـل        تمسائل أخرى أحال    - سابع عشر 

  ٢٨  ١١٥- ١٠٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوبوصفه
  ) من جدول األعمال١٧البند (

  ٢٩  ١٣٥- ١١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلزء الرفيع املستوى  - ثامن عشر 
  ) من جدول األعمال١٨البند (
  ٣٠  ١١٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان األمني العام لألمم املتحدة  - ألف   

  ٣٠  ١٢١- ١١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان رئيس إندونيسيا  -   باء
  ٣٠  ١٢٤- ١٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يذيبيان األمني التنف  -جيم 
  ٣١  ١٢٨- ١٢٥  . . . . . . . بيان رئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  - دال 
  ٣٢  ١٣٣- ١٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات رؤساء الدول أو احلكومات  - هاء 
  ٣٣  ١٣٤     . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود  - واو 
  ٣٣  ١٣٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات أخرى  - زاي 

  ٣٣  ١٤١- ١٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفة مراقببيانات املنظمات املشاركة ب  - تاسع عشر 
  ) من جدول األعمال١٩البند (
  ٣٣  ١٣٧- ١٣٦  . . . . . . . . . بيانات هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة  - ألف   

  ٣٤  ١٣٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات املنظمات احلكومية الدولية  -   باء
  ٣٤  ١٣٩     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات املنظمات غري احلكومية  - جيم 
  ٣٥  ١٤١- ١٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات أخرى  - دال 

  ٣٥  ١٦٢- ١٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خرىمسائل أ  - عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (
تقرير رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف        - ألف   

يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية عن حلقة العمل الـيت           
  ٣٥  ١٥٣- ١٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تناولت اقتراح االحتاد الروسي

‘ باء‘اقتراح مقدم من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق           - باء 
  ٣٧  ١٦١- ١٥٤  . . . قبل بدء نفاذه) ٢- م أإ/١٠املقرر (يف بروتوكول كيوتو 

  ٣٨  ١٦٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أية مسائل أخرى  - جيم 
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣٩  ١٦٧-١٦٣  ....................................................اختتام الدورة  -حادي وعشرون
  ) من جدول األعمال٢١البند (

طراف طراف العامل بوصفه اجتماع األ    األ اعتماد تقرير مؤمتر    -ألف   
  ٣٩  ١٦٣     ......................يف بروتوكول كيوتو عن دورته الثالثة

  ٣٩  ١٦٤     ........................اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف  - باء   
  ٣٩  ١٦٧-١٦٥  ............................................اختتام الدورة  -جيم   

  املرفقات

  ٤١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لألمم املتحدةبيان األمني العام  - األول 
اليت حـضرت الـدورة   أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة    - الثاين 

  ٤٤    . . . . . . . الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 ١٠قائمة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الر فيع املستوى يف إطار البند    - الثالث 

 من جدول أعمال مـؤمتر األطـراف        ١٨من جدول أعمال مؤمتر األطراف والبند       
  ٤٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالعامل

  ٥٩    . . . . . . . . . . . . ٢٠١٢- ٢٠٠٨اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة   - الرابع 
الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول   - اخلامس 

  ٦٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كيوتو يف دورته الثالثة
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العامـل بوصـفه      اليت اختذها مؤمتر األطراف    اإلجراءات :اجلزء الثاين
   دورته الثالثةاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو يف

  ألسباب عملية، يصدر اجلزء الثاين من هذا التقرير يف إضافتني
)FCCC/KP/2007/9/Add.1و Add.2(  

  مؤمتر األطراف العامل بوصفهاملقررات اليت اعتمدها 
  كيوتو يف بروتوكول اجتماع األطراف

FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1 

  املقرر

  صندوق التكيف ٣- م أإ/١
 مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة ٣- م أإ/٢
  من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة  ٣- م أإ/٣
  منه٩نطاق وحمتوى االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة  ٣- م أإ/٤
 االمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو ٣- أإم /٥
إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنـشطة اسـتخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام                ٣- م أإ/٦

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني 
 مـن تقـدم يف الوفـاء        تبيان ما حترزه األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة             ٣- م أإ/٧

 بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو
جتميع وتوليف املعلومات التكميليـة املـشمولة يف البالغـات الوطنيـة الرابعـة املقدمـة                 ٣- م أإ/٨

  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢وفقاً للفقرة 
 إعادة التحريج الصغرية يف إطار    آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج و         ٣- م أإ/٩

 آلية التنمية النظيفة
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  ٣- م أإ/١٠
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  ٣- م أإ/١١

  القرار

  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية إندونيسيا وسكان حمافظة بايل  ٣- م أإ/١

FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.2  

إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة اسـتخدام األراضـي وتغـيري             (٣- م أإ /٦مرفق املقرر   
جداول التبليغ  ):  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٤ و ٣استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني       

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني عن األنشطة يف إطار 
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

مـؤمتر  (افُتِتحت الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو                - ١
، )١( من بروتوكول كيوتو   ١٣ من املادة    ٦، اليت ُعِقدت عمالً بالفقرة      )جتماع األطراف األطراف العامل بوصفه ا   

؛ وقد افتتحها رئـيس     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣ للمؤمترات، يف بايل، إندونيسيا، يف       يف مركز بايل الدويل   
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثالثة السيد رمخت فيتويالر، وزير الدولة للبيئـة يف                 

  .مجهورية إندونيسيا

، ) والصني٧٧  باسم جمموعة ال(اليا، وباكستان ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات عامة ممثلو كل من أستر           - ٢
  . واململكة العربية السعودية ،)٢()باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(والربتغال 

ويف اجللسة نفسها، قال الرئيس إن حكومة إندونيسيا قد تعّهدت خبفض أثر الكربون يف مـؤمتر األمـم           - ٣
  .ابياً فيما يتصل بالكربون مستوى جيعله حدثاً إجياملتحدة لتغري املناخ يف بايل إىل

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

كان معروضاً على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، لنظره يف هذا البند الفرعي يف جلسته   - ٤
تضمن جدول األعمال املؤقـت     ديسمرب، مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي ت      / كانون األول  ٣ىل املعقودة يف    األو

وقد أُِعد جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف . )٣(وشروحه
 الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعيـة       لخاليف دورته الثانية، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت عنها األطراف           

  .للتنفيذ وأعرب عنها أعضاء املكتب

                                                      

. ُعِقد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف )١(
ـ     . مداوالت مؤمتر األطراف  ) FCCC/CP/2007/6(وترد يف تقرير منفصل      ر املـشتَركة،   وترد يف كال التقريرين العناص

كمداوالت اجللسات املشتَركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف اليت ُعِقدت أثناء اجلزء               
 ).FCCC/CP/2007/6(وترد خطابات الترحيب يف الوثيقة . الرفيع املستوى من الدورتني

ة اليت أدلت هبا الربتغال باسـم اجلماعـة         املوقف املعَرب عنه يف هذا البيان ويف مجيع البيانات الالحق          )٢(
األوروبية والدول األعضاء فيها أّيدها كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقدونيا 

 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

)٣( FCCC/KP/CMP/2007/1. 
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  :وتبعاً القتراح من الرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف جدول األعمال على النحو التايل  -٥

  .افتتاح الدورة  - ١
  :املسائل التنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  تخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب؛ان  )ب(    
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )ج(    
  .املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(    

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

تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول                - ٤
  .مبوجب بروتوكول كيوتو

  .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - ٥
  .املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  - ٦
  .قرير جلنة االمتثالت  - ٧
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  - ٨
  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  - ٩

  .اإلبالغ واالستعراض: البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  - ١٠
  .النطاق واحملتوى:  منه٩راض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة االستع  - ١١
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - ١٢
  .صندوق التكيف  - ١٣
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   - ١٤
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة   - ١٥
  :  اإلدارية واملالية واملؤسسيةاملسائل  - ١٦

  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(    
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(    

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               - ١٧
  .بروتوكول كيوتو
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  .ستوىاجلزء الرفيع امل  - ١٨
  .بيانات املنظمات املشارِكة بصفة مراقب  - ١٩
  :مسائل أخرى  - ٢٠

تقرير رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول             )أ(    
  كيوتو يف دورته الثانية عن حلقة العمل اليت تناولت اقتراح االحتاد الروسي؛

لربوتوكول كيوتو ‘ باء‘ املرفق اقتراح مقدم من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل       )ب(    
  قبل بدء نفاذه؛) ٢- م أإ/١٠املقرر (
  .أية مسائل أخرى  )ج(    

  :اختتام الدورة  - ٢١
اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول             )أ(    

  كيوتو عن دورته الثالثة؛
  .اختتام الدورة  )ب(    

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

ديسمرب، أشار الرئيس إىل أنه يستعاض، مبوجب بروتوكول / كانون األول٣يف اجللسة األوىل املعقودة يف     - ٦
كيوتو، عن أي عضو من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثِّل طرفاً يف االتفاقية لكنه ال يكون يف ذلك الوقت طرفاً 

وتو، بعضو إضايف تنتخبه األطراف يف الربوتوكول من بينـها عنـد تنـاول مـسائل تتعلـق                  يف بروتوكول كي  
 إىل أنه ال يوجد حالياً عضو واحد من أعضاء املكتب ميثِّل دولـة ليـست طرفـاً يف                  وأشار أيضاً . بالربوتوكول

وبالتايل سيتم تناول   . ومل تكتمل بعد انتخابات مكتب مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة          . بروتوكول كيوتو 
  .هذا البند الفرعي يف جلسة الحقة

ديسمرب، أعضاء مكتب   / كانون األول  ١٥ و ١٤وانتخب مؤمتر األطراف يف جلسته الثامنة املعقودة يومي           - ٧
ومل تكن هناك ضرورة النتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء آخـرين، ومل            . مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة     

  .  هذا البند الفرعي مرة أخرىجتماع األطرافاألطراف العامل بوصفه ايتناول مؤمتر 

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

ديسمرب فوّجـه نظـر مـؤمتر       / كانون األول  ٣قدم الرئيس هذا البند الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف             - ٨
لعامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف إىل شـروح جـدول األعمـال املؤقـت الـواردة يف الوثيقـة                     األطراف ا 

FCCC/KP/CMP/2007/1 .             كـانون   ١١والحظ أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان، قبـل اختتـام دورتيهمـا يف 
  .طرافديسمرب، لوضع مشاريع مقررات واستنتاجات لعرضها على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ/األول
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وبناء على اقتراح الرئيس، قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف إحالة بنود إىل اهليئـتني                  - ٩
  :الفرعيتني للنظر فيهما وتقدمي مشاريع املقررات أو االستنتاجات املناسبة، على النحو التايل

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

  راءات واآلليات املتعلقة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو خبصوص اإلج    ٨البند 

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو    ٩البند 

اإلبـالغ   :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة             ١٠البند 
  واالستعراض

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  ١٢البند 

  لتكيفصندوق ا  ١٣البند 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل ذات الصلة بالفقرة   ١٤البند 

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(١٦البند 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل ذات الصلة بالفقرة   ١٥البند 

ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف على املضي قُُدماً يف عمله استناداً إىل االقتـراح              واتفق مؤمتر ا    - ١٠
  .الذي تقدم به الرئيس

بشأن اقتراح االحتاد الروسي، الحظ الرئيس أن رئيس مؤمتر األطـراف العامـل   ) أ(٢٠وفيما يتعلق بالبند    - ١١
 ١١انيـة، اليت ُعقـدت يف بـون بأملانيـا، يف    بوصفه اجتماع األطـراف كان قـد طلب إليـه يف الـدورة الث        

، لترؤسه حلقة   )مالطة( كوتاجار   - ، أن ُيعرب بامسه عـن خالص شكره للسيـد مايكل زاميت           ٢٠٠٧مايو  /أيار
الدورة  وكان رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف قد طلب من الرئيس، يف            . العمل املتعلقة باالقتراح  

وأخرياً كان قد طلب . بارات امتنانه للتقرير املمتاز عن حلقة العمل الذي كان سعيداً للغاية باملوافقة عليه         الثانية، نقل ع  
 كوتاجـار،   - من الرئيس إبالغ مؤمتر األطراف العامل بوصفـه اجتمـاع األطراف بأنه كان قد دعا السيد زاميت                

  .ماع األطراف هلذا البند يف دورته الثالثةلتقدمي التقرير لدى تناول مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت

    املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض- دال 
  )ول األعمالمن جد) د(٢البند (

ديسمرب، ذكّر الرئيس بأن مؤمتر األطراف العامل / كانون األول١٥ و١٤يف اجللسة التاسعة املعقودة يومي   - ١٢
 الذي ينص على أن تقدمي وثائق التفويض مـن جانـب            ١- م أإ /٣٦ر  بوصفه اجتماع األطراف قد اعتمد املقر     
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األطراف يف بروتوكول كيوتو سينطبق على مشاركة مندويب هذه األطراف يف دورات مؤمتر األطراف ومـؤمتر                
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، كما أنه ينص على تقدمي تقرير واحد بشأن وثائق التفويض ليوافـق                 

ويف .  لإلجراءات املعمول هبا، مكتبا مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            عليه، وفقاً 
االجتماع نفسه، وافق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف على وثائق التفويض املقدمة من األطراف               

  .FCCC/KP/CMP/2007/8 وFCCC/CP/2007/5اليت ستحضر الدورة، وقد وردت يف الوثيقتني 

   احلضور-  هاء

حضر الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، ودوريت اهليئتني الفرعيتني اللـتني                - ١٣
 عن الدول اليت هلا صفة املراقب، وممثلون         من األطراف يف بروتوكول كيوتو، فضالً      ١٧٣تزامنتا معه ممثلون عن     

 وأمانات االتفاقية، والوكاالت واملؤسسات املتخصصة التابعة ملنظومة األمـم          عن هيئات وبرامج األمم املتحدة،    
  . وميكن االطالع على القائمة الكاملة يف املرفق الثاين. املتحدة

، فإن مقرر مؤمتر األطراف املتعلق باعتماد املنظمات اليت هلا صـفة املراقـب              ١- م أإ /٣٦ للمقرر   ووفقاً  - ١٤
ولالطالع على قائمة املنظمات اليت هلا صفة       . طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف    على مؤمتر األ  اً  سينطبق أيض 

  ). ٢ و١اجلزءان  (FCCC/CP/2007/INF.1املراقب، انظر الوثيقة 

  الوثائق -  واو

ترد يف املرفق اخلامس الوثائق اليت كانت معروضة على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف   - ١٥
  .الثةدورته الث

   تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنتاجات الناشئة عنهما- ثالثاً 
  ) من جدول األعمال٣البند (

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

ر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف تقري       اً  كان معروض   - ١٦
  . )٤(٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧والتكنولوجية عن دورهتا السادسة والعشرين اليت ُعقدت يف بون يف الفترة من 

ديسمرب، قدم الـسيد كيـشان كومارسـينغ        / كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت يومي         - ١٧
، )٥(لفرعية للعلوم والتكنولوجيا مشروع تقرير اهليئة عن دورهتا الـسابعة والعـشرين           رئيس اهليئة ا  ) ترينداد وتوباغو (

                                                      

)٤( FCCC/SBSTA/2007/4. 

)٥( FCCC/SBSTA/2007/L.11. 
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وكانت اهليئة قد قدمت يف دورتيها السادسة . عن نتائج مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافاً شفوياً وتقرير
  .امل بوصفه اجتماع األطرافوالعشرين والسابعة والعشرين مشروعي مقررين لكي يعتمدمها مؤمتر األطراف الع

ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع                   - ١٨
  . األطراف علماً هبذه التقارير

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

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا ه اجتماع األطرافمؤمتر األطراف العامل بوصفعلى اً كان معروض  - ١٩
  . )٦(٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧السادسة والعشرين اليت ُعقدت يف بون يف الفترة من 

مجهورية إيران (ديسمرب، قدم السيد باقر أسدي / كانون األول١٥ و١٤ويف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت يومي     - ٢٠
عن نتـائج  اً شفوياً ، وتقرير)٧( الفرعية للتنفيذ مشروع تقرير اهليئة عن دورهتا السابعة والعشرين    رئيس اهليئة ) اإلسالمية

وقدمت اهليئة يف دورتيها السادسة والعشرين والـسابعة والعـشرين          . مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     
  .  العامل بوصفه اجتماع األطرافمؤمتر األطرافمخسة مشاريع مقررات وجمموعة استنتاجات لكي يعتمدها 

ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، أحاط مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع                   - ٢١
  .األطراف علماً هبذه التقارير

تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية   - رابعاً 
  وتوكول كيوتولألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بر

  ) من جدول األعمال٤البند (

تقرير ديسمرب، طلب الرئيس من نائبة رئيس / كانون األول١٥ و١٤يف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت يومي   - ٢٢
 الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

، تقدمي تقرير باسم رئيس الفريق السيد ليـون شـارلز           )فنلندا(، السيدة أويت بريغال     )خصصالفريق العامل امل  (
  ).٢ و١اجلزءان (عن دوريت الفريق الثالثة والرابعة ) غرينادا(

وذكرت نائبة الرئيس أن الفريق العامل املخصص قد استكمل أعمال دورته الرابعة املستأنفة، وهو ما عزز   - ٢٣
واعتمد الفريق يف دورته الرابعة املستأنفة االسـتنتاجات املتعلقـة          . املتعلق خبارطة طريق بايل   وبّين مسار كيوتو    

وقد وفّر ذلك خارطـة طريـق       . )٨(باستعراض برنامج عمله، وأساليب عمله واجلدول الزمين لدوراته املستقبلية        
                                                      

)٦( FCCC/SBI/2007/15و  Corr.1وAdd.1/Corr.1. 

)٧( FCCC/SBI/2007/L.19. 

)٨( FCCC/KP/AWG/2007/L.6/Rev.1. 



FCCC/KP/CMP/2007/9 
Page 12 

 

موعة من األنشطة اليت ستسمح     ووافق الفريق على جم   . ٢٠٠٩واضحة متكّن الفريق من استكمال أعماله حبلول عام         
، سيكّرس الفريق جهوده    ٢٠٠٨وخالل عام   . بالنظر بصورة متعمقة يف العناصر اليت ُحددت يف إطار برنامج عمله          

تو املدرجة يف املرفـق     وإلجياد طرق لتحقيق أهداف التخفيف من آثار تغري املناخ اليت حددهتا أطراف بروتوكول كي             
ع الفريق أربع مرات وسينظم جمموعة من حلقات العمل واجتماعات املوائد املستديرة            وسيجتم. األول من االتفاقية  

  . ليكفل تناسب الوقت املمنوح للمناقشات مع مستوى تعقيد القضايا اليت جيب تناوهلا

عـن الـدورة الثالثـة    اً  تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     وقدمت نائبة الرئيس إىل       - ٢٤
  .)١١(، ومشروع تقرير عن الدورة الرابعة املستأنفة)١٠(عن اجلزء األول من الدورة الرابعة للفريقاً ، وتقرير)٩(للفريق

 من تقدم كبري فيما يتعلق بفهم       ٢٠٠٧والحظت نائبة الرئيس ما حققه الفريق العامل املخصص خالل عام             - ٢٥
املدرجة يف املرفق األول بغية التخفيف من آثـار         إمكانيات ونطاق أهداف ختفيف االنبعاثات اليت حددهتا األطراف         

وقد استفاد الفريق من أفضل املعارف العلمية املتاحة، وال سيما تقرير التقييم الرابع الذي أعده الفريـق              . تغري املناخ 
، حـسبما   ويشري تقرير التقييم إىل أن حتقيق أدىن مستوى لتثبيت غازات الدفيئة          . احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ    

حدده الفريق احلكومي الدويل حىت اآلن، سيستوجب قيام األطراف املدرجة يف املرفق األول كمجموعـة خبفـض                 
والحظ الفريـق   . ١٩٩٠ يف املائة دون معدالت عام       ٤٠ إىل   ٢٥ بنسبة تتراوح من     ٢٠٢٠االنبعاثات حبلول عام    

  . م الرابع ووافق على استعراض هذه املعلومات يف املستقبلالعامل املخصص أمهية املعدالت املشار إليها يف تقرير التقيي

 بأن الفريق العامل املخصص قد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافكما أبلغت نائبة الرئيس       - ٢٦
تيه رئيساً، والسيد ماما كونا) النرويج(السيد هارالد دوفالند : انتخب أعضاء مكتبه للعام القادم على النحو التايل

  . مقرراً) مجهورية كوريا( نام شني -  نائباً للرئيس، والسيد بوو) مايل(

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     ويف االجتماع نفسه، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، أحاط            - ٢٧
ورته الرابعة املـستأنفة    علماً بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس الفريق العامل املخصص، ومبشروع تقرير الفريق عن د             

وأعرب الرئيس عن شكره لرئيس ونائبة رئيس الفريـق         . واالستنتاجات اليت اعتمدها يف اجلزء الثاين من دورته الرابعة        
  . األطراف على التقدم احملرزعلى مثابرهتما ومهارهتما يف توجيه أعمال الفريق خالل العام السابق، وهنأ

  ة التنمية النظيفة املسائل املتعلقة بآلي- خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

معروضة على مؤمتر األطراف العامل     ) اجلزءان األول والثاين   (FCCC/KP/CMP/2007/3كانت الوثيقة     - ٢٨
  .ديسمرب/ كانون األول٥بوصفه اجتماع األطراف يف جلسته الثانية املعقودة يف 

                                                      

)٩( FCCC/KP/AWG/2007/2. 

)١٠( FCCC/KP/AWG/2007/4. 

)١١( FCCC/KP/AWG/2007/L.5. 
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ية النظيفة آلية فريدة من نوعها من أجل التعاون العاملي الذي قدم الرئيس هذا البند فأشار إىل أن آلية التنم  - ٢٩
يسعى إىل التخفيف من تغري املناخ ويف نفس الوقت إمثار تنمية مستدامة للبلدان النامية اليت تستضيف مـشاريع                  

يـة  وسيناقش مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف عناصر رئيسية عديدة من عناصر آلية التنم             . اآللية
  .النظيفة يف دورته الثالثة

وأعطى رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، السيد هانس يورغن شتري، نظرة عامة عن التقريـر                  - ٣٠
السنوي للمجلس إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف، وهـذا االسـتعراض وارد يف الوثيقـة       

FCCC/KP/CMP/2007/3)   تـشرين   ١، اليت تغطي األنشطة يف الفتـرة املمتـدة مـن            )ثايناجلزءان األول وال 
 وتتضمن توصيات اجمللس التنفيذي استجابة لطلبـات        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ إىل   ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

  .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

ة النظيفة فتجاوزت توقعات السنة      كان عاماً آخر تطورت فيه آلية التنمي       ٢٠٠٧والحظ الرئيس أن عام       - ٣١
 أعاله وإىل موقع آلية التنمية النظيفة على شبكة اإلنترنت وغري ٣٠مث أشار إىل التقرير املذكور يف الفقرة . السابقة

ذلك من املصادر، فوصف مدى استخدام اآللية ألرقام مستمدة من ورقات أعدهتا األمانـة بـشأن االسـتثمار                  
وأشارت الورقة إىل أن رأس املال املستثمر، أو الذي يتوقع أن يستثمر، يف مشاريع آليـة                . )١٢(والتدفقات املالية 

 مليارات من دوالرات الواليات املتحدة، يف حني أن رأس املال           ٧     يقدَّر ب  ٢٠٠٦التنمية النظيفة املسجلة يف عام      
 كان يقدر ٢٠٠٦التنمية النظيفة يف عام املستثمر، أو الذي ُيتوقع أن ُيستثمر، يف املشاريع املندرجة يف صلب آلية 

وباملقارنة فإن إمجايل االستثمار يف تغري املناخ من خالل مرفق البيئة العاملية منذ نشأته    .  مليار دوالر  ٢٥بأكثر من   
  . مليار دوالر١٤يبلغ 

بينها األنشطة  مشروع، من ٢ ٨٠٠وكان من املنتظر أن تفضي املشاريع احلالية قيد التنفيذ البالغة حوايل   - ٣٢
 مليار من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد حبلول     ٢,٦ نشاط، إىل أكثر من      ٩٠٠املسّجلة بالفعل وعددها قرابة     

 يف املائـة    ٦٠وكانت نسبة   . وكانت حافظة أنشطة املشاريع هذه متنوعة من حيث النوع واحلجم         . ٢٠١٢عام  
ومنذ عـام  .  طن يف السنة من ثاين أكسيد الكربون٦٠ ٠٠٠من األنشطة دون حّد النطاق الصغري وقدره    اً  تقريب

 مسحت حصة عائدات وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إلدارة آلية التنمية النظيفة بأن متـوِّل نفـسها                 ٢٠٠٧
. بنفسها وميتلك اجمللس التنفيذي حالياً املوارد إلجراء استعراض مستفيض للمشاريع املقدمة للتسجيل واإلصـدار       

من أن عدد حاالت االستعراض قد اخنفض إال أن ذلك جيب أال يفسَّر على أنه دليل على عدم الثقة                   وعلى الرغم   
  .بالكيانات التشغيلية املعّينة

وقال الرئيس إنه ملن التحدي حتويل إشراف اجمللس التنفيذي على احلاالت إىل فهم مشترك للمنـهجيات             - ٣٣
من الالزم بناء على ذلك زيادة التفاعل، وبأشكال جديدة، مـع           وقال إنه   . واألدوات وتطبيقها ومعايري جودهتا   

وكان اجمللس التنفيذي قد عقد اجتماعات مع رئيس منتدى الكيانات التشغيلية املعينة            . الكيانات التشغيلية املعينة  

                                                      

  :االستثمار والتدفقات املالية للتصدي لتغري املنـاخ، وهـي وثيقـة متاحـة علـى املوقـع التـايل               )١٢(
<http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/pub_07_financial_flows.pdf>. 
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لثالـث  يف اجتماعات اجمللس التنفيذي، ويف حلقة عمل التنسيق السنوية املشتركة وقبل انعقاد مؤمتر األطـراف ا               
العامل بوصفه اجتماع األطراف، وكان قد مت التوصل إىل اتفاقات حول فرص تكثيف احلوار بني اجمللس التنفيذي 

وهذا احلوار سيدعمه إىل حد كبري دليل التصديق والتحقق آللية التنمية النظيفة، املتوقع             . ٢٠٠٨واملنتدى يف عام    
  .٢٠٠٨صدوره يف بداية عام 

ية التنمية النظيفة هي أيضاً حتدٍّ من الناحية اإلدارية، فأكد احلاجة إىل إقامة توازن بني         والحظ أن جناح آل     - ٣٤
ويف حـني  . املوارد واالحتياجات الفورية والتدابري يف األجل األطول ملعاجلة اإلدارة وإدخال حتسينات على النظام    

ة، فإن خطة اإلدارة احلالية ستحتاج أيضاً إىل        ركّز اجمللس التنفيذي على القدرة التشغيلية يف خطته السابقة لإلدار         
وأشار الرئيس إىل أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف           . تأمني اإلدارة وطاقة الدعم ألجل أطول     

كان قد طلب، يف دورته الثانية، أن يقدِّم اجمللس التنفيذي تقريراً عن قدرته على معاجلة العبء املتزايد إىل حـد                    
ورداً على ذلك، كان اجمللس التنفيذي قد عزَّز الدور التحضريي األساسـي            .  إطار هيكل اإلدارة احلايل    كبري يف 

وشارك أعضاء مناوبون مشاركة كاملة يف أعمال اجمللس التنفيذي         . لألمانة، وكان قد نفّذ إدارة ومراقبة اجلودة      
  .وتقامسوا املسؤوليات املشتركة

ار أعضاء اجمللس التنفيذي واملناوبني وظروف عملهم خارجة عن نطـاق           وكانت تدابري أخرى مثل اختي      - ٣٥
واألعضاء حباجة إىل الكفاءة املهنية والتنظيمية لإلشراف على آلية التنمية النظيفة بوصفها آلية             . اختصاص اجمللس 

اً هائالً من وكان األعضاء قد قّضوا، وسيظلون يقّضون، قدر. سوق ذات حجم كبري وانتشار عاملي وتنوُّع قطاعي
والحظ الرئيس مسؤولية األطراف املستمرة عـن تزويـد         . الوقت يف ما يؤدونه من دور دون مكافأة أو تعويض         

  .أعضاء اجمللس باإلطار الالزم لتقدمي اخلدمات املهنية بطريقة مستدامة

 يظل حتـدياً معقّـداً      وأشار الرئيس إىل أن معاجلة التوازن اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة             - ٣٦
إال أن اجمللس التنفيذي كان قد أعّد جمموعة مـن التوصـيات            . بسبب عوامل خارجة عن إرادة اجمللس التنفيذي      

وباإلضافة إىل ذلك، ينظـر     . املتعلقة هبذه املسألة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف           
سوق آلية " مت إنشاء ٢٠٠٧سبتمرب /ويف أيلول. )١٣( املتعلق بإطار نريويباجمللس التنفيذي عن كثب يف تقدم العمل  

، وهي بوابة على الشبكة العاملية تستجيب لالحتياجات من املعلومات بالنسبة لواضعي املـشاريع            "التنمية النظيفة 
  .انتظامواخلرباء ومن يشترون وحدات خفض االنبعاثات املعتَمد؛ وُخصِّصت املوارد إلدخال التحسينات ب

، ٢٠٠٧ودعم اجمللس التنفيذي اجتماعني ملنتدى السلطات الوطنية املعينة آللية التنمية النظيفة يف عـام                 - ٣٧
وقد . ودعمت املسامهات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عقد اجتماع ثالث من هذا القبيل

لطات الوطنية املعّينة للتفاعل مع اجمللس التنفيـذي، والكيانـات     وفّر ذلك منطلقاً لتبادل املعلومات والفرص للس      
وينتظر اجمللس التنفيذي فرصاً من هذا القبيل من أجـل          . التشغيلية املعّينة، وخرباء االستعراض، والقطاع اخلاص     

  .٢٠٠٨التفاعل يف عام 

                                                      

)١٣( http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html><. 
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ف به مؤمتر األطراف العامل     وكان اجمللس التنفيذي قد حّول إىل طور التشغيل برنامج األنشطة الذي كُلِّ             - ٣٨
وكان أول برنامج نشاط من هذا القبيل يف        . ٢- م أإ /١بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثانية مبوجب املقرر         

ومفهوم برنامج . طور التصديق، وكان يرمي إىل توفري أجهزة لإلضاءة املرتلية تعمل بالطاقة الشمسية يف بنغالديش
والحظ الرئيس أن اجمللس كان قد وافق على هنج جمتمع التمويـل            . ق حتدياً جديداً  األنشطة، إذا جنح، سوف خيل    

  .الصغري قصد استكشاف الفرص للجمع بني التمويل الصغري وبرنامج أنشطة آلية التنمية النظيفة

 متانـة ) ١: (وقد تعّهد اجمللس التنفيذي مبواصلة حتسني وظائفه اإلشرافية، وبشكل خاص لتعزيز ما يلي              - ٣٩
تعميم فهم أصحاب املصلحة آللية التنميـة النظيفـة وعملياهتـا           ) ٢(وفعالية تقييم عمليات خفض االنبعاثات؛      

واجمللس يتطلع لصقل هذا النظام     . التماسك وقابلية التنبؤ  ) ٤(الشفافية يف عمليات صنع القرار؛      ) ٣(ومعايريها؛  
  .٢٠١٢ا بعد عام لتمكني األطراف من إدراج آلية التنمية النظيفة يف نظام مل

واختتم الرئيس معرباً عن شكره للمجلس التنفيذي، وال سيما نائب الرئيس واألعضاء العاملني بـصفة                 - ٤٠
رؤساء ونواب رؤساء أفرقة اخلرباء واألفرقة العاملة، ملا قّدموه من دعم ومسامهات قيِّمـة يف إجنـازات اجمللـس       

 عن املشارِكني يف املشاريع، والسلطات الوطنية املعّينة، والكيانات التنفيذي يف الفترة املشمولة باالستعراض، فضالً
  .التشغيلية املعينة، وأصحاب املصاحل، على دعمهم املتواصل وتعليقاهتم البّناءة بشأن تشغيل آلية التنمية النظيفة

ينهم ممثلون حتـّدثوا     طرفاً ببيانات، من ب    ٣٤وعلى إثر تقدمي رئيس اجمللس التنفيذي لتقريره، أدىل ممثلو            - ٤١
.  والصني، وجمموعة سالمة البيئة، وأقل البلدان منوا٧٧ً  باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، وجمموعة ال

كما أدىل ببيانني ممثل دولة ذات مركز مراقب وممثل عن الرابطة الدولية لتداول االنبعاثات باسم منظمات األعمال 
  .احلكوميةالتجارية والصناعة غري 

وقال الرئيس إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف سيحتاج إىل اعتماد مقرر يف دورتـه                  - ٤٢
وبالتايل، قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه      . الثالثة قصد االعتراف بعمل اجمللس التنفيذي وتوجيه عمله مستقبالً        

 فريق اتصال معنياً هبذا البند، يشترك يف رئاسته السيد جون اجتماع األطراف، بناء على اقتراح الرئيس، أن ُينشئ
  ).النرويج(والسيد غيورغ بورستينغ ) قطر(كيالين 

وذكّر الرئيس أيضاً األطراف بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف حيتاج إىل انتخاب عدة   - ٤٣
إجـراء  ) غانـا ( بونسو   -  وليام كوجو آغيمانغ     وسيواصل السيد . أعضاء وأعضاء مناوبني يف اجمللس يف الدورة      

وذكّر الرئيس األطراف بأن التسميات جيب أن تقدِّمها خطياً اجلهات املعنية اليت مل . االتصاالت بشأن هذه املسألة
  .تفعل ذلك بعد

م ديسمرب، قال الرئيس إن فريق االتصال قـدّ       / كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة التاسعة املعقودة يومي        - ٤٤
مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه      ، اعتمد   )١٤(ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس       . مشروع مقرر 

                                                      

)١٤( FCCC/KP/CMP/2007/L.3. 
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 "مزيـد مـن اإلرشـادات املتـصلة بآليـة التنميـة النظيفـة             " املعنـون    ٣- م أإ /٢ املقرر   اجتماع األطراف 
)FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1 .(  

 بونسو بشأن انتخابـات  - ملشاورات اليت أجراها السيد آغيمانغ ويف اجللسة نفسها، قدم الرئيس نتائج ا       - ٤٥
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، قام       . اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة    

  :  بانتخاب األعضاء واملناوبني يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة على النحو التايلاألطراف

    املناوبون    األعضاء
  أوروبا الشرقية  السيدة ديانا هاروتيونيان  السيدة نتاليا بريغي

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  السيد تويلوما نريوين سليد  السيد كليفورد ماهلونغ
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  السيد بيدرو مارترت باراتا  السيد ليكس دو جونج

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيد حسني بادارين  نسوالسيد باولو ما
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيد شويدو لو  غواج. السيد فيليب م

  أمريكا الالتينية والكارييب    )بديل(السيد هف سيلي 

   املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك- سادساً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

معروضة على مؤمتر األطراف العامل     )  األول والثاين  ءاناجلز (FCCC/KP/CMP/2007/4انت الوثيقة   ك  - ٤٦
  .ديسمرب/ كانون األول٥بوصفه اجتماع األطراف يف جلسته الثانية املعقودة يف 

ة  من بروتوكول كيوتو يتيح فرصة لألطراف املدرج٦وأشار الرئيس إىل أن التنفيذ املشترك مبوجب املادة   - ٤٧
يف املرفق األول للحصول على وحدات خفض انبعاثات ناجتة عن مشاريع ترمي إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة 

  .أو تعزيز عمليات اإلزالة اليت تستقبلها أطراف أخرى مدرجة يف املرفق األول

غاي، استعراضاً وبناء على دعوة الرئيس، قدمت رئيسة جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، السيدة فاتو        - ٤٨
عاماً لتقرير هذه اللجنة إىل مـؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف، الـوارد يف الوثيقـة                      

FCCC/KP/CMP/2007/4)   وباإلضافة إىل ذلك، أبرزت املهام اليت قامت هبا اللجنة حىت          ). اجلزءان األول والثاين
  .٢٠٠٧رب نوفم/ تشرين الثاين٢٧اجتماعها األخري، الذي انتهى يف 

ومت تقدمي مائـة    . وعلى امتداد العام املاضي، ركّزت اللجنة على معاجلة دورة املشاريع وعملية االعتماد             - ٤٩
وثيقة تصميم مشروع وُنشرت هذه الوثائق على صفحة اللجنة يف موقع االتفاقية اإلطارية على شبكة اإلنترنت،                

والحظت السيدة غـاي أن     . شاريع لكي تنظر فيهما اللجنة    ومت تقدمي ونشر استنتاجني يتعلقان بوثائق تصميم امل       
اللجنة كانت قد عاجلت، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، اعتماد الكيانات املستقلة على سبيل األولوية العليا، مع                
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وىل مـن    اجملموعـة األ   ٢٠٠٨وقالت إن من املنتظَر أن تقدَّم يف عام         . التسليم باقتراب بداية فترة االلتزام األول     
  .توصيات فريق االعتماد التابع للجنة املشتركة املعين باعتماد الكيانات املستقلة

وقد قّدم ثالثون طرفاً من األطراف      . وأكدت السيدة غاي أن األطراف ُتسهم يف أعمال التنفيذ املشترك           - ٥٠
ن واحد وعشرون من هذه األطراف      وكا. املدرجة يف املرفق األول معلومات إىل األمانة عن مراكز تنسيقها املعّينة          

ودعـت  . قد أخرب األمانة أيضاً مبا لديه من مبادئ توجيهية وطنية وإجراءات لتحسني مشاريع التنفيذ املـشترك               
  .األطراف اليت ترغب يف املشاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك اليت مل تقدِّم بعد مثل هذه املعلومات إىل القيام بذلك

لتحديات املقبلة، قال الرئيس إن فترة السنتني القادمة ستشهد استمرار تقدم عملية            وخبصوص موضوع ا    - ٥١
عبء كبري من العمل خبصوص     ) ١: (وستشمل التحديات ما يلي   . االعتماد وعمل التشغيل ذي الصلة باملشاريع     

مر إلجراءات املسار استعراض مست) ٣(زيادة يف العمل فيما يتعلق باالستنتاجات؛ ) ٢(اعتماد الكيانات املستقلة؛ 
زيادة يف التفاعل مع الكيانات املستقلة مقدمة طلبـات االعتمـاد           ) ٤( من التنفيذ املشترك وعملية االعتماد؛       ٢

توفري املعلومات العامة املدّعمة والتوعية     ) ٦(مواصلة التفاعل مع مراكز تنسيق األطراف املعينة؛        ) ٥(واملعتَمدة؛  
املزيد من استعراض املوارد لضمان متكني اللجنة املشتركة واألمانة من حتمُّـل            ) ٧ (فيما يتعلق بالتنفيذ املشترك؛   

  .مستوى الدعم املطلوب لعملية التنفيذ املشترك

وأعربت السيدة غاي عن تقدير اللجنة املشتركة لألطراف اليت كانت قد سامهت يف متويل أنشطة اللجنة،   - ٥٢
 دون التمويل الكامل املطلوب يف خطة إدارة التنفيذ         ٢٠٠٧- ٢٠٠٦فالحظت أن هذه األخرية عملت يف الفترة        

وقالت إن خطة اإلدارة املقدمة إىل      . املشترك، مما أدى إىل تأخري يف توظيف موظفي األمانة لدعم اللجنة املشتركة           
ع املوارد الكافية   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف متواضعة وتتميز بالواقعية، وأكدت أنه من اهلام جداً مج              

والحظت أنه حىت مع تـوفري    . من أجل التنفيذ الكامل خلطة اإلدارة، ودعت األطراف إىل تقدمي مسامهاهتا يف وقت مبكِّر             
وأوصت اللجنة املشتركة بأن ينظر     .  كأدىن تقدير  ٢٠١٠الرسوم لن تكون اللجنة املشتركة ممولة لنفسها بنفسها حىت عام           

  .بوصفه اجتماع األطراف يف وضع التمويل بعناية واختاذ اإلجراء املناسبمؤمتر األطراف العامل 

ويف اخلتام شكر الرئيس مجيع املشاركني يف املشاريع وأصحاب املصلحة واألطراف على دعمهم للتنفيذ                - ٥٣
ذين أسهموا املشترك، وشكر أعضاء اللجنة املشتركة وأعضائها املناوبني، وال سيما املتشاركون منهم يف الرئاسة ال

وشكرت أيضاً األمانة على عملها الدؤوب      . إىل حد كبري يف جناح اللجنة املشتركة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير          
  .ودعمها خالل العام املاضي

وعلى إثر التقرير الذي قدمته رئيسة اللجنة املشتركة، أُعطيت الكلمة لألمانة لإلدالء ببيان حول مسائل                 - ٥٤
والحظ ممثل عن األمانة أن األطراف اليت تستضيف مشاريع املسار األول من . ا صلة بالتنفيذ املشتركأوسع نطاقاً هل

وستحتاج األمانة إىل مزيد من التوجيه من مؤمتر        . التنفيذ املشترك مطالَبة بإتاحة املعلومات عن مشاريعها للعموم       
ويف هذا السياق، ميكن    . ر هذه املعلومات  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف حول سبل ومدى تيسري نش         

أيضاً النظر يف توفري التوجيهات عن النقل الفعال للمعلومات عن املشاريع إىل سجل املعامالت الدولية، مع مراعاة 
وقال إن األطراف قد ترغب يف التفكري يف توفري مزيد من التوجيـه إىل              . احلاجة إىل مؤشرات وحيدة للمشاريع    

  .ذه املسائلاألمانة بشأن ه



FCCC/KP/CMP/2007/9 
Page 18 

 

. وأدىل ممثلو أربعة من األطراف ببيانات، من بينهم ممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها                 - ٥٥
  .كما أدىل ببيان ممثل عن الرابطة الدولية لتداول االنبعاثات باسم منظمات األعمال التجارية والصناعة غري احلكومية

لعمل املنَجز وزيادة توجيه العمل سيحتاج إىل قيام مؤمتر األطراف العامـل            وقال الرئيس إن االعتراف با      - ٥٦
وبناء على اقتراح الرئيس، قرر مؤمتر األطـراف العامـل          . بوصفه اجتماع األطراف باختاذ قرار يف دورته الثالثة       

) هنغاريـا (لر بوصفه اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال معين هبذا البند، يشترك يف رئاسته السيد يوزيف فـاي            
كما ذكّر الرئيس األطراف بأن األمر سيحتاج إىل قيام مؤمتر األطراف العامل بوصفه             .  بونسو - والسيد آغيمانغ   

 بونـسو   - وسيتوىل السيد آغيمانغ    . اجتماع األطراف بانتخاب عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف اللجنة املشتركة         
 األطراف بأن التسميات جيب أن تقدِّمها خطياً اجلهات الرمسية وذكّر الرئيس. إجراء مشاورات بشأن هذه املسألة

  .اليت مل تفعل ذلك بعد

قّدم  الرئيس إن فريق االتصال قد ديسمرب، قال/ كانون األول١٥ و١٤ويف اجللسة التاسعة املعقودة يومي   - ٥٧
ألطراف العامـل بوصـفه     مؤمتر ا ، اعتمد   )١٥(ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس       . مشروع مقرر 

 " مـن بروتوكـول كيوتـو      ٦إرشـادات بـشأن تنفيـذ املـادة         " املعنون   ٣- م أإ /٣ املقرر   اجتماع األطراف 
)FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1 .(  

 بونسو بشأن انتخابـات  - ويف اجللسة نفسها، قدم الرئيس نتائج املشاورات اليت أجراها السيد آغيمانغ        - ٥٨
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع      وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، قام       . ذ املشترك جلنة اإلشراف على التنفي   

  :  بانتخاب األعضاء واملناوبني يف اللجنة على النحو التايلاألطراف

    املناوبون    األعضاء
  الدول اجلزرية الصغرية النامية بولوي -  السيدة انغيديكس أوليه أولودونغ  السيد ديريك أودرسون

  جوزيف شافهاوزن -  السيد فرانز  سيد أويل جبوركال
  )بديل(السيد بينوا ليغيت 

  األطراف املدرجة يف املرفق األول
  األطراف املدرجة يف املرفق األول

  السيدة أغنيسكا غاالن  السيد أوليغ بلوشنيكوف
  

  )بديل(السيد جيورجي جيليتوخا 

األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت      
  ا مبرحلة انتقاليةمتر اقتصاداهت

األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت      
  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيد ماوشينغ دوان  السيد حممد كوامرول شودري
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيد خافيري أندريس هوبنتال  السيد كارلوس فولر

                                                      

)١٥( FCCC/KP/CMP/2007/L.2. 
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   تقرير جلنة االمتثال- اً سابع
  ) من جدول األعمال٧البند (

ُعرضت على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف جلسته الثالثـة                 - ٥٩
، اليت تتضمن التقرير السنوي الثاين للجنة FCCC/KP/CMP/2007/6ديسمرب، الوثيقة / كانون األول٥املعقودة يف 
سبتمرب / أيلول ٩ذي يقدم معلومات عن أنشطة جلنة االمتثال خالل عامها الثاين، يف الفترة املمتدة من               االمتثال، ال 

، وقام الرئيس بدعوة الرئيس املشارك للجنة االمتثال ورئيس فرع اإلنفاذ فيها. ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٢٠٠٦
  .السيد راؤول استرادا أيويال، إىل عرض التقرير

 استرادا إىل أنه يف الفترة اليت يشملها التقرير، قامت جلنة االمتثال، بدعم من األمانة، بتدعيم وأشار السيد  - ٦٠
توفري الشفافية لعملياهتا عن    ) ٢(تلبية احتياجات بروتوكول كيوتو؛ و    ) ١: (طرائقها وإجراءاهتا بغية حتقيق ما يلي     

؛ ) لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ عند الطلبالبث املباشر ويف املوقع الشبكي(طريق بث جلساهتا على الشبكة 
  .احلد من تكاليفها التشغيلية باستخدام وسائل االتصال اإللكترونية وتقليل عدد االجتماعات املعقودة سنوياً) ٣(و

راف العامل يف بروتوكول كيوتو     ـوتطلب جلنة االمتثال من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األط           - ٦١
اعتماد معايري حمددة لتوجيه عمل جلنة االمتثال يف احلاالت اليت تتأخر فيها األطراف يف تقدمي بالغاهتا ) ١: (ما يلي

البالغـات  ( من بروتوكول كيوتـو      ٧ من املادة    ٢الوطنية الرابعة واملعلومات التكميلية املطلوبة مبوجب الفقرة        
سائل الالزمة لدعم اخلرباء الذين يتولون حتليل املعلومـات         منح الو ) ٢(؛ و )الوطنية الرابعة واملعلومات التكميلية   

اختاذ الترتيبات لتوفري املوارد الالزمـة لـضمان        ) ٣(والتقارير املقدمة من األطراف مبوجب بروتوكول كيوتو؛ و       
  .اقتراح تدابري ملنح حصانات ألعضاء األجهزة املنشأة مبوجب الربوتوكول) ٤(استقالل أعضاء جلنة االمتثال؛ و

، ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧ إىل   ٥ويف االجتماع الرابع الذي عقدته جلنة االمتثال بكامل هيئتها يف الفترة من               - ٦٢
قام األعضاء واألعضاء املناوبون بأداء القسم، وفقاً للنص الذي مت إقراره يف الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل                 

يما يتعلق بسرية املواضيع اليت سيعاجلوهنا وتعارض املـصاحل         وقدموا تعهدات واضحة ف   . بوصفه اجتماع األطراف  
وتلقت اللجنة بكامل هيئتها أيضاً معلومات من األمانة بشأن حاالت التأخري يف تقدمي البالغات الوطنية               . احملتمل

  .الرابعة واملعلومات التكميلية

 للنمسا وهنغاريا واليابـان    )١٦(ألوليةوتلقت اللجنة بكامل هيئتها تقارير االستعراض اخلاصة بالتقارير ا          - ٦٣
وعند مناقشة هـذه    . ومل ُتشر أفرقة خرباء االستعراض إىل مسائل التنفيذ يف هذه التقارير          . ونيوزيلندا وسويسرا 

النقطة، نظر فرع اإلنفاذ يف مسألة األهلية املبكـرة وآثار أحكام بروتوكول كيوتو املتعلقة بالتنفيذ املشترك، وآلية 
 من مرفق   ٢٢، والفقرة   ١- م أإ /٣، من مرفق املقرر     ٣٢لنظيفة وتداول االنبعاثات استناداً إىل نص الفقرة        التنمية ا 
ونظراً ألن أياً من أفرقة خرباء االستعراض مل يشر إىل          . ١- م أإ /١١ من مرفق املقرر     ٣، والفقرة   ١- م أإ /٩املقرر  

وتوكول موجودة بالفعل، اقترح السيد اسـترادا أن        مسائل التنفيذ وألن ُنظم حتويل األرصدة املنشأة مبوجب الرب        
                                                      

 ٨ و ٧التقارير الرامية إىل تيسري حساب الكمية املسندة لطرف مدرج يف املرفق األول عمالً بالفقرتني                )١٦(
 . من بروتوكول كيوتو، وإثبات قدرته على بيان االنبعاثات والكمية املسندة٣من املادة 



FCCC/KP/CMP/2007/9 
Page 20 

 

ونظراً لعدم قبول فـرع     . حييل فرع اإلنفاذ إىل األمانة معلومات تفيد بعدم متابعته ألي مسألة من مسائل التنفيذ             
  . شهرا١٦ًاإلنفاذ هلذا االقتراح، فسيتطلب حتقيق األهلية األولية مرور 

يئتها، أحالت األمانة إىل األعضاء واألعـضاء املنـاوبني تقـارير           وبعد االجتماع الرابع للجنة بكامل ه       - ٦٤
االستعراض اخلاصة بالتقارير األولية للجمهورية التشيكية، والدامنرك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنـسا، وآيرلنـدا،             

تحدة لربيطانيا  وليتوانيا، والنرويج، والربتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وهولندا، واململكة امل         
  .العظمى وآيرلندا الشمالية، ومل يشر أي منها إىل مسائل التنفيذ

وفيما يتعلق باملوارد الالزمة لعمل جلنة االمتثال، أفاد السيد استرادا بتلقي مسامهات من بلجيكا، وفنلندا،   - ٦٥
  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦واليابان، ولكسمربغ، والنرويج، وإسبانيا، وسويسرا، وهولندا، لفترة السنتني 

 أعاله، أعربت جلنـة     ٥٩ من التقرير السنوي الثاين للجنة االمتثال، املشار إليه يف الفقرة            ٢٣ و ٢٢ويف الفقرتني     -٦٦
االمتثال اجملتمعة بكامل هيئتها عن قلقها ألن بعض األطراف اليت عليها التزامات كمية باحلد من االنبعاثات وخفـضها مل                

وطلب السيد استرادا إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع          . رابعة واملعلومات التكميلية  تقدم بعد بالغاهتا الوطنية ال    
األطراف يف بروتوكول كيوتو أن حيدد للجنة االمتثال ما إذا كان ينبغي أن تتخذ إجراًء حمدداً عند تلقيها إخطـاراً مـن                      

د استرادا إىل أن جلنة االمتثال تعّول على جودة تقارير   وأشار السي . األمانة حبدوث حاالت تأخري يف تقدمي تقارير األطراف       
وأعربت جلنة االمتثال، يف تقريرها السنوي الثاين، عن قلقها من . أفرقة خرباء االستعراض وعلى إجنازها يف الوقت املناسب      

سترادا احلاجة إىل   وأكد السيد ا  . احتمال عدم حصول اخلرباء على الدعم الكايف للمشاركة يف االستعراضات يف املستقبل           
  .املوارد لتدريب خرباء جدد وأشار إىل أن هؤالء اخلرباء سيكون هلم دور أكرب يف املستقبل

والحظ السيد استرادا أن هناك تناقضاً بني كون األعضاء واألعضاء املناوبني للجنة االمتثال قد انتخبـوا        - ٦٧
هل للحصول على التمويل يف إطار املمارسـات        للعمل بصفاهتم الشخصية، من جهة، وحقيقة أن بعضهم غري مؤ         

وأشار إىل أن جلنة االمتثال     . احلالية املتعلقة بالدعم املايل للمشاركة يف اجتماعات جلنة االمتثال، من جهة أخرى           
قدمت اقتراحات بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف                

  . من تقريرها السنوي الثاين٢٧ و٢٦الفقرتني 

  .وبعد عرض تقرير السيد استرادا، أدىل ممثل أحد األطراف ببيان باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها  - ٦٨

وقال الرئيس إنه ينبغي أن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف مقرراً يف إطار هذا البند   - ٦٩
 وبناء على هذا االقتراح، قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف إنشاء فريـق               .من جدول األعمال  

والـسيد إيريـك    ) كنـدا (اتصال معين هبذا البند من جدول األعمال، برئاسة مشتركة بني السيد دوين النغلوا              
 خالل األسبوع الثـاين     ، قصد االنتهاء من املناقشات يف أقرب وقت ممكن        )مجهورية ترتانيا املتحدة  (موجوروزي  

وذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي أن ينتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أعـضاًء               . للدورة
وقال إن السيد   . وأعضاء مناوبني للجنة االمتثال، خالل الدورة، مللء املناصب الشاغرة يف فرعي التيسري واإلنفاذ            

وذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي تقدمي الترشيحات خطياً        .  هذا الشأن   بونسو سُيجري مشاورات يف    -  غيمانغآ
  .أثناء املشاورات اليت سُتجرى هلذا الغرض
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ديسمرب، قال الرئيس إن فريق االتصال قد قّدم / كانون األول١٥ و١٤ويف اجللسة التاسعة املعقودة يومي   - ٧٠
بوصـفه   مؤمتر األطراف العامـل    اعتمد   )١٧(ه الرئيس ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدم      . مشروع مقرر 

 "االمتثــال مبقتــضى بروتوكــول كيوتــو   " املعنــون ٣- م أإ/٥ املقــرر اجتمــاع األطــراف 
)FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1 .(  

 بونسو بشأن انتخابـات  - ويف اجللسة نفسها، قدم الرئيس نتائج املشاورات اليت أجراها السيد آغيمانغ        - ٧١
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع   وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، قام       . واإلنفاذ للجنة االمتثال  فرعي التيسري   

  : بانتخاب أعضاء جلنة االمتثال على النحو التايلاألطراف

  فرع التيسري
    أعضاء منابون    أعضاء

  أوروبا الشرقية  السيد رومانا شريما  السيد فالريي سيدياكن
  أوربا الغربية ودول أخرى  السيد أدريان بول روبرتس  تسالسيد مارك باملاير

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  السيد أنتونيو مونتريو ليما السيد بيدرو لويس بدروسو كويستا
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  السيد نيكوال نوتارو  السيدة آنا ديكسيليوس

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  سانا إيشاك السيدة إنار إش  السيد إيزودوري نونغا زونغو
  فرع اإلنفاذ

    أعضاء مناوبون  أعضاء
  أوروبا الشرقية  السيد فالدمري تاراسنكو  السيد أوليغ شامانوف

  أوربا الغربية ودول أخرى  السيد غريهارد لوابل  السيد رينيه لوفيبري
  زرية الصغرية الناميةالدول اجل  السيدة ماري جني ماس  السيد أجمد عبد اهللا

  األطراف املدرجة يف املرفق األول  السيدة كريستني جيكوبسون  السيد استيفن ميشيل
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيد آينون نشات  السيد ليهمجون رجبوف

  

                                                      

)١٧( FCCC/KP/CMP/2007/L.4. 



FCCC/KP/CMP/2007/9 
Page 22 

 

تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصـل باإلجراءات   - ثامناً 
  واآلليات املتعلقة باالمتثال

  ) من جدول األعمال٨البند (

  .أُحيل هذا البند لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٧٢

ديسمرب، ذكّر الرئيس بتقرير رئيس اهليئة      / كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت يومي         - ٧٣
لة وأهنا ستواصل النظر فيها الفرعية للتنفيذ الذي أوضح فيه عدم متكن اهليئة من التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسأ

  . يف دورهتا الثامنة والعشرين

   تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو- تاسعاً 
  ) من جدول األعمال٩البند (

  .أُحيل هذا البند لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٧٤

ديسمرب، وبناء على اقتراح من الـرئيس،       / كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت يومي         - ٧٥
 علماً باالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافأحاط 

  . )١٨(هذا البند

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف        - عاشراً 
  ضاإلبالغ واالستعرا: املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال١٠البند (

  . أُحيل هذا البند لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٧٦

ديسمرب، وبناء على توصية اهليئة الفرعيـة  / كانون األول١٥ و١٤ويف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت يومي      - ٧٧
جتميـع وتوليـف    " املعنون   ٣- م أإ /٨ املقرر   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     ، اعتمد   )١٩(للتنفيذ

 " من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغات الوطنية الرابعة املقدمة وفقاً للفقرة 
)FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1(.   

                                                      

)١٨( FCCC/SBI/2007/L.21. 

)١٩( FCCC/SBI/2007/L.25/Add.1. 
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وصـفه  مؤمتر األطراف العامـل ب ، اعتمد )٢٠(ويف اجللسة نفسها، وبناء على توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ     - ٧٨
تبيان ما حترزه األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من تقدم يف " املعنون ٣- م أإ/٧ املقرر اجتماع األطراف

   .)FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1( "الوفاء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو

االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً   - حادي عشر 
  احملتوىالنطاق و:  منه٩باملادة 

  ) من جدول األعمال١١البند (

ديسمرب، ُعرضت على مؤمتر األطـراف      / كانون األول  ٥للنظر يف هذا البند يف اجللسة الثانية املعقودة يف            - ٧٩
 والوثيقـة   Add.2 و Add.1 و FCCC/KP/CMP/2007/Misc.1العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف الوثيقـة          

FCCC/KP/CMP/2007/INF.1.  

 من بروتوكول كيوتـو، أُجـري االسـتعراض األول          ٩ من املادة    ٢س إىل أنه عمالً بالفقرة      وأشار الرئي   - ٨٠
وأشار الرئيس أيـضاً إىل أن      . لربوتوكول كيوتو يف الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          

 االستعراض الثـاين يف دورتـه   ، إجراء٢- م أإ/٧مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ، قرر، يف مقرره          
  .وكان قد اتفق أيضاً على أن ينظر يف نطاق وحمتوى هذا االستعراض يف هذه الدورة. الرابعة

ودعا الرئيس األطراف إىل إبداء آرائها، مشرياً إىل أن إحراز جناح فيما يتعلق هبذا البنـد مـن جـدول          - ٨١
  .األعمال أمر أساسي لنجاح الدورة برمتها

 طرفاً ببيانات، وكان من بينهم ممثلون حتدثوا باسم اجملموعة األفريقية، واجلماعة األوروبية ٢٤ ممثلو وأدىل  - ٨٢
وأدلت دولـة مشاركـة بصفة مراقب ببيـان باسـم         . والدول األعضاء فيها، وحتالف الدول اجلزرية الصغرية      

  .اجملموعة الرئيسية

العامل بوصفه اجتماع األطراف، إنشاء فريق اتصال معين هبذا         وبناء على اقتراح الرئيس، قرر مؤمتر األطراف          - ٨٣
والـسيد رافائيـل دي أزيريـديو       ) نيوزيلنـدا (البند من جدول األعمال، برئاسة مشتركة بني السيد أدريان ماسيي           

ض الثاين وطلب الرئيس من الفريق إعداد مقرر بشأن نطاق وحمتوى االستعرا         . ، ملواصلة املناقشة بشأن املسألة    )الربازيل(
  . إلجراء االستعراض يف هناية ذلك العام٢٠٠٨والنظر يف األعمال التحضريية الالزمة خالل عام 

ودعا الرئيس الفريق إىل أن يضع يف اعتباره، عند إعداد هذا املقرر، العمل الذي ينبغي أن يقوم به الفريق العامل                      -٨٤
 التخفيف لألطراف املدرجة يف املرفق األول ووسائل حتـسني   املخصص، وخباصة فيما يتعلق بتحليل أدوات حتقيق أهداف       

ستراتيجية لتجنب ازدواج العمل واحلـرص      الوطلب من الفريق التحلي بالنظرة ا     . فعاليتها ومسامهتها يف التنمية املستدامة    
  .على الفعالية

                                                      

)٢٠( FCCC/SBI/2007/15/Add.1و Corr.1. 
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ق االتصال، ذكر الرئيس    ديسمرب، وعقب نظر فري   / كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت يومي         -٨٥
أن هذا البند قد جرى تناوله خالل املشاورات الوزارية اليت أجراها الرئيس، وخالل املشاورات اإلضافية الـيت أجراهـا                   

مؤمتر األطراف العامـل    وقد نتج عن هذه املشاورات وضع مشروع مقرر لكي يعتمده           ). نيوزيلندا(الوزير ديفيد باركر    
مؤمتر األطراف العامل بوصـفه     ، اعتمد   )٢١(ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح قدمه الرئيس       . بوصفه اجتماع األطراف  

 " منه ٩نطاق وحمتوى االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة         " املعنون   ٣-م أإ /٤ املقرر   اجتماع األطراف 
)FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1.(   

تتعارض مع مصاحل البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة         ) أ(٦انيا أن الفقرة    وعقب اعتماد املقرر، ذكر ممثل أوكر       -٨٦
وقـال إن   . ومع ذلك، مل يرغب وفد بلده يف الوقوف حجرة عثرة أمام توافق اآلراء            . انتقالية، وخصوصاً مصاحل أوكرانيا   

ع اليت جيري تنفيذها يف أوكرانيا إما يف إطار آلية املبادرة بالصيغة اليت اقُترِحت هبا لن ُتيّسر حتقيق النتائج املرجّوة من املشاري 
وقال إن وفد بلده سيتمسك بإجراء مناقشة فعلية يف املستقبل لتناول هذه املسألة، مـع               . التنفيذ املشترك أو بطريقة أخرى    
  .وضع موقف أوكرانيا يف االعتبار

   بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو- ثاين عشر 
  )عمال من جدول األ١٢البند (

  املداوالت -  ١

  .أُحيل هذا البند لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٨٧

 علماً يف جلـسته     مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط         - ٨٨
رعية للتنفيذ بشأن   ديسمرب باالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الف     / كانون األول  ١٥ و ١٤التاسعة اليت ُعقدت يومي     

  . )٢٢(هذا البند

ويف اجللسة نفسها، ذكّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ مل تتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن مسألة                   - ٨٩
وعليه، جرى تناول املسألة خالل مشاوراته الوزارية اليت أدت إىل تقدمي جمموعة            . بناء القدرات يف البلدان النامية    

  .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافنتاجات لكي يعتمدها من مشاريع االست

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافويف اجللسة نفسها، وبناء على توصية من الرئيس، اعتمد   - ٩٠
  . )٢٣("بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو"هذه اجملموعة من االستنتاجات املعنونة 

  
                                                      

)٢١( FCCC/KP/CMP/2007/L.8. 

)٢٢( FCCC/SBI/2007/L.28. 

)٢٣( FCCC/KP/CMP/2007/L.6. 
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  تنتاجاتاالس - ٢

املتعلق بتنفيذ إطـار بنـاء       )٢٤(رحب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف بالتقرير التوليفي          - ٩١
، وأحاط علماً بنطاق أنشطة بناء )إطار بناء القدرات (٧- م أ/٢القدرات يف البلدان النامية الوارد يف مرفق املقرر      

  .القدرات اليت تضطلع هبا األطراف

لعامل بوصفه اجتماع األطراف باملعلومات املقدمة من األطـراف واملنظمـات           ورحب مؤمتر األطراف ا     - ٩٢
  .٢- م أإ/٦ من املقرر ١ بشأن تنفيذ إطار بناء القدرات وفقاً للفقرة )٢٥(املعنية

وأحاط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف علماً بالعمل املتعلق بُنهج الرصد والتقييم يف سياق إطـار                   -٩٣
ـ وسلم  . قدرات مبوجب االتفاقية ورأى أن لـه أيضاً صلة ببناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو            بناء ال  ؤمتر بـضرورة   امل

القيام باملزيد من العمل لتحديد ُنهج الرصد والتقييم املناسبة على املستويني الوطين والعاملي، ودعا األطراف إىل أن تقـدم إىل                    
ومات عن جتارهبا يف جمال الرصد والتقييم على املستوى الوطين، لكي تنظـر             ، معل ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥األمانة، حبلول   

وطلب إىل األمانة أيضاً أن تعد ورقة تقنية تتـضمن ُنهجـاً للرصـد    . فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين       
ل اخلرباء املتعلقة بالرصد والتقييم اليت ُعقدت       والتقييم على خمتلف املستويات، آخذة يف اعتبارها العروض املقدمة يف حلقة عم           

 واملعلومات املقدمة من األطراف املـذكورة       )٢٦(٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ و ٥يف سانت جونس بأنتيغوا وبربودا يومي       
  .التاسعة والعشرين أعاله وغريها من املعلومات ذات الصلة، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا

 أعاله  ٩٣ورأى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة                 - ٩٤
  .FCCC/CP/2007/L.5 من الوثيقة ٥ينبغي تقدميها باالقتران مع الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة 

ىل األطراف أن تواصل اختاذ التـدابري        إ )٢٧(وكرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف طلبه         - ٩٥
الرامية إىل مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وخباصة أقل البلدان منواً والـدول اجلزريـة                  

، اجتذاب مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفةيف واضعة يف اعتبارها الصعوبات اليت تواجه أفريقيا  الصغرية النامية،
  . من أجل تيسري مشاركتها يف آلية التنمية النظيفة١- م أإ/٢٩ بأنشطة بناء القدرات احملددة يف املقرر طالعاالضو

إطـار عمـل    كوسلط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف الضوء على ما تؤديه مبادرات               - ٩٦
يف دعم أنشطة بناء القدرات امللموسـة       ، وغريها من األنشطة املتعددة األطراف والثنائية، من دور هام           )٢٨(نريويب

  .ميدانياً ويف تيسري توسيع مشاركة األطراف يف آلية التنمية النظيفة

                                                      

)٢٤( FCCC/SBI/2007/25. 

)٢٥( FCCC/SBI/2007/Misc.8و Add.1. 

)٢٦( <http://www.unfccc.int/4080.php>. 

 .٢- م أإ/ ٦ من املقرر ٣الفقرة  )٢٧(

 . أعاله١٠ احلاشية انظر )٢٨(
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   صندوق التكيف- ثالث عشر 
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  .أُحيل هذا البند لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٩٧

 يف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافعتمد ، ا)٢٩(وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٩٨
 "صندوق التكيـف  " املعنون   ٣- م أإ /١ديسمرب املقرر   / كانون األول  ١٥ و ١٤جلسته التاسعة اليت ُعقدت يومي      

)FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1.(  

 بونسو بشأن   - نغ   عن نتائج املشاورات اليت أجراها السيد آغيما       ويف اجللسة نفسها، قدم الرئيس تقريراً       - ٩٩
مؤمتر األطراف العامل بوصفه وبناء على اقتراح من الرئيس، انتخب . االنتخابات املتعلقة مبجلس صندوق التكيف

  :  أعضاء صندوق التكيف على النحو التايلاجتماع األطراف

    مناوبونأعضاء     أعضاء
  أفريقيا   ماساوا- السيدة إميلي أوجو   السيد شيخ اندياي سيال

  افريقيا  السيد السيد صربي منصور  ة مريلني فان فوورالسيد
  آسيا  السيد دامدن دافغادورج  السيد حممد املسلماين
  آسيا  السيدة تاتيانا أوسوسكوفا  السيد ماهندرا سريغار
  أوروبا الشرقية  السيدة دينارا غريشينكوفا  السيد جانوتا بزوفسكي

  أوروبا الشرقية  السيدة إيرينا تروفيموفا  السيدة إرمريا فيدا
  أمريكا الالتينية والكارييب  السيد لويز باز كاسترو  السيد جيفري سبونر
  أمريكا الالتينية والكارييب  السيد أوكتافيو برييز باردو  السيد لويس سانتوس

  بلدان أوربا الغربية والبلدان األخرى  السيد هانس أوالف إبريك  السيد أنتون هيلرب
  بلدان أوربا الغربية والبلدان األخرى  السيد ماركو كانينن  السيدة ماريتا ستينكي

  أقل البلدان منوا  السيد حممود كمار منري  السيد ريتشارد مويونغي
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  السيد أليخاندرو نيتو  السيد ناويا تسوكاموتو
  ألولاألطراف املدرجة يف املرفق ا  السيد إيفان بيوت  السيد جولني رينكي

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  بونسو- السيد وليام كوجو آغيمانغ   السيد كارلوس روفينو كوستا
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  السيد برونو سيكويل  السيد فاروق إقبال خان

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  مل  ُيبت يف الترشيح  مل ُيبت يف الترشيح 

                                                      

)٢٩( FCCC/SBI/2007/L.30. 
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 ذكر الرئيس أن رئيس حتالف الدول اجلزرية الصغرية النامية أخربه بأن اجملموعة جتري ويف اجللسة نفسها،  - ١٠٠
مؤمتر األطراف وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، حثّ . مشاورات بشأن ترشيح ممثليها لدى جملس صندوق التكيف

اصلة املشاورات وتقـدمي الترشـيحات إىل      ُمنّسق حتالف الدول اجلزرية على مو      العامل بوصفه اجتماع األطراف   
انُتخبوا يف هذا االجتمـاع وفقـا        الرئاسة واألمانة خالل فترة ما بني الدورات، ووافق على اعتبار أن املرشحني           

  .)٣٠(للممارسة الدولية، مبجرد تلقي أمساءهم

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتصلة بالفقرة -رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  . أُحيل هذا البند لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ١٠١

ديسمرب، أشار الرئيس إىل تقرير رئيس اهليئة       / كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة التاسعة املعقودة يومي        - ١٠٢
ستواصل النظر فيها يف دورهتا الفرعية للتنفيذ الذي أفاد فيه بأن اهليئة مل تتوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة وأهنا      

 علمـاً   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، أحاط       . الثامنة والعشرين 
  .هبذا اإلجراء الذي اختذته اهليئة الفرعية للتنفيذ

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة  -عشر خامس 
  )ن جدول األعمال م١٥البند (

  . أُحيل هذا البند لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ١٠٣

ديسمرب، أشار الرئيس إىل تقرير رئيس اهليئة / كانون األول١٥ و١٤ويف اجللسة التاسعة اليت ُعقدت يومي   - ١٠٤
وبناء .  بشأن هذه املسألة   الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الذي بّين عدم متكُن اهليئة من التوصل إىل اتفاق            

  . علماً هبذا اإلجراءمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافعلى توصية من الرئيس، أحاطت اهليئة الفرعية 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -  عشر سادس
  ) من جدول األعمال١٦البند (

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  -  ألف
  )من جدول األعمال) أ(١٦البند (

  .أُحيل هذا البند لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ١٠٥

                                                      

أثناء فترة ما بني الدورات، عّين رئيس حتالف الدول اجلزرية الصغرية النامية األشخاص التالية أمساؤهم  )٣٠(
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥(السيد إنيلي سوبواغا : لتشاطر العضوية اليت متتد لفترة سنتني كممثلني عن هذه الدول

 كـانون   ١٤ إىل   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥(، والسيد ليونارد نريس     )٢٠٠٨ديسمرب  /األول كانون   ١٤إىل  
 .وُعّين السيد أجمد عبد اهللا كعضو مناوب). ٢٠٠٩ديسمرب /األول
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 يف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، اعتمد )٣١(وبناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ١٠٦
أداء امليزانيـة لفتـرة     "ون   املعن ٣م أإ   / ١٠ديسمرب املقرر   / كانون األول  ١٥ و ١٤جلسته التاسعة املعقودة يومي     

  ).FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1 ("٢٠٠٧- ٢٠٠٦السنتني 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  -  باء
  )من جدول األعمال) ب(١٦البند (

ديسمرب، أشار الرئيس إىل أن اهليئة الفرعيـة        / كانون األول  ١٦ و ١٤ويف اجللسة التاسعة املعقودة يومي        - ١٠٧
مؤمتر األطراف العامل بوصـفه     مت يف دورهتا السادسة والعشرين مشروع مقرر بشأن هذا البند يدعو            للتنفيذ قد 

 الرئيس تعديل مشروع املقرر     واقترح. )٣٢( إىل املوافقة على امليزانية املقترحة لربوتوكول كيوتو       اجتماع األطراف 
يطلب إىل األمانة أن    : "ة الفرعية للتنفيذ  حبيث يشمل النص التايل الذي ُحذف يف الدورة السادسة والعشرين للهيئ          

دوق استئماين منفصل لتلقي الرسوم واحلصص من العائـدات إلدارة آليـة            ـتتخذ اخلطوات الالزمة إلنشاء صن    
  .)٣٣("التنمية النظيفة

ديسمرب، وبناء على التوصية أعاله، اعتمد      / كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة نفسها اليت ُعقدت يومي         - ١٠٨
امليزانية الربناجميـة لفتـرة الـسنتني      " املعنون   ٣- م أإ /١١ املقرر    األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     مؤمتر

  ).FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1( بصيغتها املعّدلة "٢٠٠٩- ٢٠٠٨

 فمسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطرا         - عشر سابع
  توكـول كيوتـو   العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برو     

  ) من جدول األعمال١٧البند (            

  املداوالت - ١

ديسمرب، أشار الـرئيس إىل أن اهليئـة الفرعيـة          / كانون األول  ١٥ و ١٤يف اجللسة التاسعة املعقودة يومي        - ١٠٩
ألطـراف  مؤمتر ا للمشورة العلمية والتكنولوجية قّدمت مشروع مقرر يتعلق بإرشادات املمارسات اجليدة ليعتمدها            

، عند تقدمي   والحظ أن اهليئة الفرعية للمشورة أوصت أيضاً      . )٣٤( يف إطار هذا البند    العامل بوصفه اجتماع األطراف   
ويف اجللسة نفسها، وبناء على هـذه       . مشروع القرار املذكور، بإدخال بعض التعديالت التقنية على الصيغة النهائية         

إرشـادات املمارسـات   " املعنون ٣- م أإ /٦ املقرر    اجتماع األطراف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه   التوصية، اعتمد   
 ٣  من املادة٤ و٣ اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني         

  ).FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1( بالصيغة املعدلة "من بروتوكول كيوتو
                                                      

)٣١( FCCC/SBI/2007/L.23/Add.2. 

)٣٢( FCCC/SBI/2007/15/Add.1. 

 ).٥٩رة  الفق،FCCC/KP/CMP/2007/1(ورد هذا النص يف شروح جدول األعمال املؤقت  )٣٣(

)٣٤( FCCC/SBSTA/2007/L.21/Add.1. 
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مؤمتر ، اعتمد   )٣٥(ء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        ويف اجللسة نفسها، وبنا     - ١١٠
آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنـشطة       " املعنون   ٣- م أإ /٩ املقرر   األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف    

  ).FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1 ("آلية التنمية النظيفة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار

 ١٣- م أ /١٤ويف اجللسة نفسها، أشار الرئيس إىل أن مؤمتر األطراف قد اعتمد يف دورته الثالثة عشرة املقرر                   - ١١١
مـؤمتر األطـراف    إىل أن دورات وأشار أيضاً. بشأن موعد ومكان انعقاد دورتيه الرابعة عشرة واخلامسة عشرة      

 من بروتوكول كيوتو، بالتزامن مع ١٣ من املادة ٦عقد، مبوجب الفقرة  جيب أن ُتالعامل بوصفه اجتماع األطراف
مؤمتر األطراف العامل وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمد . دورات مؤمتر األطراف ما مل ُيتخذ قرار خبالف ذلك

  . ١٣- م أإ/١٤ املقرر بوصفه اجتماع األطراف

مؤمتر األطراف العامل بوصفه    ، اعتمد   )٣٦(ة الفرعية للتنفيذ  ويف اجللسة نفسها، وبناء على توصية من اهليئ         - ١١٢
امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات        " جمموعة من مشاريع االستنتاجات معنونة       اجتماع األطراف 

   "مبوجب بروتوكول كيوتو املنشأة

  االستنتاجات -  ٢

 مع التقدير بتقرير األمني التنفيـذي عـن         أحاط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف علماً         - ١١٣
   .)٣٧(٢- أإم /٩اإلجراءات املتخذة وفقاً للمقرر 

وأحاط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف علماً باحلاجة إىل إجياد حل فعال وسليم من الناحيـة       - ١١٤
   .ات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوالقانونية وطويل األجل ملسألة امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئ

واتفق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف على معاجلة مسألة امتيازات وحصانات األفراد العاملني   - ١١٥
   . منه٩يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو يف سياق االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة 

  ء الرفيع املستوىاجلز -  عشر منثا
  ) من جدول األعمال١٨البند (

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول          رئيس  افتتح رئيس مؤمتر األطراف، و      - ١١٦
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف          الرابعةكيوتو، يف اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف واجللسة        

ديسمرب، اجلزء املشترك الرفيع املستوى ملؤمتر األطراف يف دورته الثالثـة           / كانون األول  ١٢بروتوكول كيوتو، يف    
  .عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثالثة

                                                      

)٣٥( FCCC/SBSTA/2007/L.18/Add.1. 

)٣٦( FCCC/SBI/2007/L.20. 

)٣٧( FCCC/KP/CMP/2007/2. 
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وأشار الرئيس إىل أن العدد الكبري من رؤساء الدول واحلكومات الذين حضروا مؤمتر األمم املتحدة املعين   - ١١٧
 املناخ يف بايل هو شاهد على مدى خطورة وإحلاح تغيُّر املناخ وعلى صدق الغرض الذي ُيبديه اجملتمع الدويل بتغري

  .جتاه املؤمتر

   املتحدة بيان األمني العام لألمم -  ألف

ص ويرد ن. مون - استمع املؤمتر يف حفل االفتتاح إىل رسالة من األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي   - ١١٨
  .األول هلذه الوثيقةرفق املهذه الرسالة يف 

  بيان رئيس إندونيسيا -  باء

قال فخامة السيد سوسيلو بامبانغ يوضويونو رئيس إندونيسيا يف ترحيبه جبميع املشارِكني إن املنـدوبني                 - ١١٩
.  األجيال املقبلة  جتمعوا يف هذا املؤمتر حتقيقاً آلمال أكثر من ستة باليني نسمة يعيشون على سطح األرض وباسم               

وأشار إىل أن األمر يتوقف كثرياً جداً على ما سيقرره هذا املؤمتر إن كان الناس سيعيشون يف عامل أكثر دفئاً مبقدار 
إن التحدي املاثل هو ترمجة الصيغة البسيطة       . درجتني مئويتني أو أشد حرارة مبقدار مخس درجات مما ميثِّل كارثة          

  .إىل بناء ُمعقد وإن كان طموحاً للتعاون الدويل بشأن تغري املناخ" رانبعاثات أقل، مصارف أكث"

وأشار الرئيس اإلندونيسي إىل أن البلدان املتقدمة، بالنظر إىل مسؤوليتها التارخيية عن االحترار العاملي، وهي   - ١٢٠
ليها أن تزيد كثرياً من جهودهـا  فع. مسؤولية تقبلتها هي ذاهتا، حتتاج إىل مواصلة تصدُّر اجلهود يف جمال تغري املناخ       

خلفض انبعاثات غازات الدفيئة فيها وتعزيز تعاوهنا املايل والتكنولوجي مع البلدان النامية، مبا يشمل جمـال محايـة                  
ن جانبها إىل االلتزام مبسار للتنمية املستدامة وذلك بدمج قضايا البيئة يف ُصلب ـة مـوحتتاج البلدان النامي. الغابات

وحتتاج البلدان النامية   . يتها الوطنية، كما ينبغي على البلدان اليت هبا غابات أن حتافظ عليها وتتوسع فيها             خطط تنم 
ذات النمو االقتصادي العايل إىل التخطيط لتنمية منخفضة الكربون على املدى الطويل، مستفيدةً من سوق الكربون                

اون معاً على تعميم التخفيف من آثار تغيُّر املناخ والتكيف معه   وميكن للبلدان املتقدمة والنامية أن تتع     . سريع التوسع 
  .يف استراتيجيات تنميتها الوطنية وأن تتعلم كيفية حتقيق منو اقتصادي أعلى دون إنتاج انبعاثات أعلى

، فأكد على أمهية السياساتيةالتغيُّرات ضرورة قيام احلكومات والسوق بتوجيه يوضويونو إىل الرئيس وأشار   - ١٢١
وأبـرز  . االجتماعات اخلاصة لوزراء التجارة واملالية اليت ُتعقد يف بايل يف توازٍ مع مؤمتر األمم املتحدة لتغيُّر املنـاخ       

الرئيس يوضويونو اجلهود اليت بذلتها إندونيسيا للتخفيف من آثار تغري املناخ، وِمشلَت برامج وسياسـات حلفـظ                 
حصة مصادر الطاقة البديلة واملتجددة، والتشجيع على استخدام أنواع الوقـود األحفـوري             الغابات املطرية لزيادة    

ودعا يف ختام كلمته إىل أن تشكِّل مجيع اجلهود املبذولة من البلدان املتقدمة والنامية جزءاً من إطار مترابط                  . بكفاءة
 الطريق أمام اعتماد اتفاق لتمهيد" ة طريق بايل خريط"متعدد األطراف وقال إنه من املهم للغاية أن ُيصدر هذا املؤمتر            

  .٢٠٠٩مع هناية عام 

   بيان األمني التنفيذي- جيم 

 حيث وصل الزخم    ٢٠٠٧قال األمني التنفيذي إن ذروة االهتمام باملناخ جاءت على حنو حاسم يف عام                - ١٢٢
ريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وقد أوصل الف. السياسي والوعي العام العاملي بتغري املناخ إىل أعلى درجاته        
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 فهمها وتؤكد أن تغري املناخ يقع بسبب أنشطة البشر؛ وأن تأثرياته خطرية             يعجز عن رسالة ال ميكن ألي فرد أن       
وأضاف أن هناك وسائل ميكن هبا معاجلة       . سيحس هبا كل فرد بطريقة أو أخرى مع حتّمل الفقراء العبء األكرب           

  . األشد وباالًالتوقعاتيف اختاذ إجراء فوري ومتضافر لتجنب بعض هذه املشكلة تتمثل 

 ٢٠١٠فقد يشهد عام    . أما يف حالة عدم اختاذ أي إجراء، فإن آثار تغيُّر املناخ قد تغرق العامل يف صراع                 - ١٢٣
نافس على  ومن شأن الت  . قطع األحراج  مليون من املشردين بيئياً نتيجة تغري املناخ والتصحر و         ٥٠عدداً يصل إىل    

  . وصراعات إقليميةتنافس على أساس عرقياملاء والطاقة والغذاء أن يؤدي إىل 

 تريليون  ٢٠هناك حاجة إىل استثمار مبلغ      ستكون   الطلب على الطاقة يف العامل،       اهلائلة يف وتلبية للزيادة     - ١٢٤
 اتاالسـتثمار "هـذه  ار   تغيري مـس   يفالتحدي  يتمثل  و. ٢٠٣٠دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حىت عام        

 ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام      ٥٠وإال فسوف تزداد االنبعاثات العاملية بنسبة       . يف اجتاه خفض االنبعاثات   " العمالقة
ومن أجل تغيري وجهة مستقبل العامل حنو اقتصاد منخفض         .  يف املائة كما هو مطلوب     ٥٠بدالً من تقليلها بنسبة     

 هذا املؤمتر إىل الشروع يف مفاوضات رمسية واالتفاق على جدول أعمال            ركة يف املشااالنبعاثات، حتتاج األطراف    
  . باعتباره املهلة األخرية للمفاوضات٢٠٠٩طموح وحتديد عام 

   بيان رئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ- دال 

 املناخ، يف بيان بالفيديو أُذيع يف أشار السيد راجندرا باتشوري رئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري  - ١٢٥
افتتاح اجلزء الرفيع املستوى، إىل أن تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل قد اسُتكمل بإصـدار تقريـره                  

وقد عرض التقرير التوليفي النتائج اجملمعة لتقارير . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦التوليفي يف فالنسيا بإسبانيا يف 
وأبرز .  من الناحية السياساتية    العاملة الثالثة داخل إطار متكامل ولذا فإنه ُيعّد وثيقة مناسبة إىل حد بعيد             األفرقة

وأكد على أمهية التغريات اليت حـدثت يف النظـام          . السيد باتشوري بعض النتائج الرئيسية لتقرير التقييم الرابع       
موسة يف متوسط درجات احلرارة يف العامل، والزيـادات         املناخي يف القرن العشرين، مبا يف ذلك حدوث زيادة مل         

  . يف بعض أحناء العامل وُندرة أكرب يف املياه يف أحناء أخرىهطول األمطارالكبرية يف 

 متوسط درجات احلرارة يف العامل مع هناية هـذا  ارتفاع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ   وتوقّع  - ١٢٦
وستكون هلذه الزيادة آثار ُمقلقة . مئوية على األقل عن مستوياهتا يف بداية القرن العشرين درجة ٢,٥القرن مبقدار 

على كل مناطق العامل، مبا يشمل زيادة ُندرة املياه، والتأثريات املترتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر وحدوث                 
 العامل مواقع ميكن أن تـؤدي فيهـا         وتنتشر يف كل أحناء   . زيادة مأساوية يف خطر إبادة أصناف نباتية وحيوانية       

وهذا . لخطر إىل حد كبريلالفيضانات الساحلية وآثار ارتفاع مستوى سطح البحر إىل جعل مناطق بعينها معرَّضة 
  .يشمل ُمدناً يف مناطق الدلتا الضخمة مثل شانغهاي وكلكتا وداكا

تالفيها أو تقليلها إىل أدىن حد إذا ما اُتخذت وأكد السيد باتشوري أن كل اآلثار الضارة لتغري املناخ ميكن   - ١٢٧
كما أكد أن تكلفة التخفيف ليست عاليـة  . ة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة    ـيف القريب العاجل إجراءات فعال    

 درجة مئوية كحد أقصى يتعني تثبيت مـستويات         ٢,٤- ٢ومن أجل تثبيت الزيادة يف درجات احلرارة عند         . للغاية
إن تكلفة حتقيق هذا اهلدف .  جزء من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون٤٩٠- ٤٤٥دفيئة عند تركيز غازات ال

 يف املائة سنوياً بل ميكن خفض هذه ٠,١٢ إىل اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل العاملي بنسبة ستؤدي ٢٠٣٠حبلول عام 
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بدء يف خفض مستويات االنبعاثات يف موعـد   ومثة حاجة إىل ال   . النسبة كثرياً من خالل تطوير تكنولوجيات جديدة      
  .، وكلما كان اهلبوط أشد حدة قلَّت خطورة اآلثار النامجة خالل فترة من الزمن٢٠١٥أقصاه عام 

وأعرب السيد باتشوري عن اعتقاده بأن التبصُّر واحلكمة ومستقبل اجملتمع البشري تفـرض بوضـوح                 - ١٢٨
وضع وقال إن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ         . ستعجاله اال ـضرورة اختاذ تدابري للتخفيف على وج     

 األطراف النتائج اليت خلص إليها تقرير التقييم الرابع وأن على األطراف أن تقرِّر كيف ميكنها االستفادة من                  أمام
  .هذه النتائج

   بيانات رؤساء الدول أو احلكومات- هاء 

راء أستراليا إنه وقَّع، يف أول إجراء لـه كرئيس للوزراء، صـك   السيد كيفن مايكل رود رئيس وز  قال  - ١٢٩
ووصف تغري املناخ بأنه يشكل التحدي      . أستراليا الرمسي للتصديق على بروتوكول كيوتو وسلمه إىل األمني العام         

مساعدة البلدان واعترف مبسؤولية البلدان املتقدمة يف .  وأن أستراليا تدرك أن التنمية هلا أولوية علياجليلناالواضح 
 يف املائة عـن     ٦٠أن حكومته تلتزم خبفض انبعاثات أستراليا من غازات الدفيئة بنسبة           السيد رود   وذكر  . النامية

وأعرب عن توقعه بأن تعتمد مجيع البلدان املتقدمة جمموعة أخرى من           . ٢٠٥٠ حبلول عام    ٢٠٠٠مستويات عام   
فاً أن على البلدان النامية أن تؤدي دورها بالتزامات حمددة للعمل األهداف امللزِمة يف جمال خفض االنبعاثات، مضي

  .يف هذا اجملال

وأعرب السيد يل هسيني لونغ، رئيس وزراء سنغافورة عن اعتقاده بأنه يف غياب إجراءات التصدي لتغري              - ١٣٠
 املقبلة ١٠٠- ٥٠  وام الاملناخ، ميكن أن تشهد النظم اإليكولوجية واجملتمعات البشرية اختالالت كربى خالل األع  

وشدَّد على احلاجة إىل البناء على بروتوكول كيوتو ووضع هنج عملي وفعال بعد نفـاذ فتـرة                 . ورمبا قبل ذلك  
 ٢٠١٢وقال السيد هسيني لونغ إن إطار ما بعد عـام           . ٢٠١٢االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو يف عام        

كما ينبغـي   . ت رعاية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        حيتاج إىل التزام ومشاركة مجيع البلدان حت      
واختتم مالحظاته بالقول بـأن  . اإلقرار بأمهية النمو االقتصادي ومراعاة االختالفات يف الظروف والقيود الوطنية         

غري املناخ، وأهنا سنغافورة وكل أعضاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، ستسهم يف اجلهد العاملي املبذول ملكافحة ت              
  .٢٠١٢تتسم بالطموح وتوِصل إىل نظام فعال بعد عام " خبريطة طريق بايل"ملتزمة 

وأشار السيد مايكل سوماري رئيس وزراء بابوا غينيا اجلديدة إىل أن بابوا غينيا اجلديدة تعاين بالفعل من   - ١٣١
وقال إنه لكي تتصدى األطراف لتغيُّر املناخ، فإهنـا         . آثار تغري املناخ، ودعا إىل تصدُّر اجلهود فوراً يف هذا اجملال          

تعميـق  ) ٢(وضع هدف مشترك خلفض تركيزات غازات الدفيئة مبعدل أكرب يف الغالف اجلوي؛  ) ١: (حتتاج إىل 
توسيع اُألطر احلالية وإضافة أُطر جديدة توفر حوافز إجيابيـة          ) ٣(التزامات البلدان الصناعية خبفض االنبعاثات؛      

رفع ) ٥( وتدهور اِحلراجة؛ األحراج نظام عاملي للحوافز لتقليل االنبعاثات من اجتثاث إطالق) ٤(ن النامية؛ للبلدا
وأشـار إىل أن    . تعبئة موارد كافية مستدامة ميكن التنبؤ هبـا       ) ٦(مستوى متويل التكيف حلماية األجيال املقبلة؛       

هدف مشترك، وقال إن األطراف يف حاجـة إىل اسـتغالل       البلدان النامية على استعداد لإلسهام باملثل يف حتقيق         
  .اإلرادة السياسية لالنتقال إىل ما بعد بروتوكول كيوتو
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وقال السيد توماس رمينغساو رئيس باالو إن األطراف أخفقت مجاعةً يف التصدي بكفاية لقـضية تغـري      - ١٣٢
. ألطراف مل حتقق االلتزام األصلي لالتفاقيـة      فما زالت مستويات غازات الدفيئة تزداد َعرب كوكبنا ألن ا         . املناخ

وأعرب عن اعتقاده بأن اجملتمع الدويل حيتاج إىل إقرار لتعهد أخالقي يلتزم بتخصيص مستوى مناسب من التمويل 
. وأكد على احلاجة إىل االعتراف بآثار تغري املناخ على حقوق اإلنسان          . للبلدان النامية الصغرية واملعرَّضة للخطر    

 بشأن الُبعد البشري لتغري املناخ يف العامل، فأكد على احلاجة إىل إدراج الُبعد البـشري يف                 هإىل إعالن مالي  وأشار  
مع السيد رمينغساو اجلهود اليت بذلتها دول جزرية صغرية نامية للتكيف  وأبرز. جدول األعمال املقبل لتغيُّر املناخ   

  .آلثار الضارة لتغيُّر املناخا

 مأمون عبد القيوم رئيس ملديف إىل أن تغيُّر املناخ أصبح واقعاً يوميـاً يف ملـديف ودول     وأشار السيد   - ١٣٣
وقال إن تغيُّر املناخ بالنسبة هلذه الدول ذات املوارد املالية اهلزيلة والقدرة احملدودة علـى               . جزرية أخرى صغرية  

وشدَّد السيد عبد   .  والعشرين احلاديقرن  التخفيف من آثار تغيُّر املناخ والتكيف معه، أصبح القضية الواضحة لل          
وقال إن  . القيوم على احلاجة إىل التركيز على الُبعد البشري لتغيُّر املناخ وخاصة حقوق اإلنسان واألمن والرفاهة              

وقد َعهِدت إليه رابطة    . جملس وزراء رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي اعتمد إعالن الرابطة املعين بتغيُّر املناخ            
. وب آسيا للتعاون اإلقليمي مسؤولية عرض هذا اإلعالن على مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغيُّر املناخ يف بـايل                 جن

وأشار إىل أن عملية بايل حتتاج إىل وضع هدف واضح طويل األجل لتثبيت النظام املناخي وضمان كبح الزيادات              
حىت مبعدل درجتني مئويتني عن املـستويات قبـل          وأكد أن الزيادة     ؛يف درجات احلرارة عند مستويات معقولة     

  .الصناعية سُتحِدث آثاراً مدمرة على الدول اجلزرية الصغرية

  بيانات الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود -  واو

 ؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف        يف اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف واجللسة الرابعة مل         - ١٣٤
 من الوزراء ١٣٥ديسمرب، وكذلك يف اجللستني الالحقتني لكليهما، أدىل ببيانات / كانون األول١٢املعقودتني يف  

  . وميكن االطالع على قائمة املتكلمني يف املرفق الثالث. وغريهم من رؤساء الوفود

  بيانات أخرى -  زاي

باسم حتالف الدول اجلزرية    (دا  ، وممثل غرينا  )باسم اجملموعة الرئيسية  (أدىل ببيانات كل من ممثل أستراليا         - ١٣٥
، وممثل باكستان )باسم اجملموعة األفريقية(، وممثل نيجرييا )باسم أقل البلدان منوا (، وممثل ملديف    )الصغرية النامية 

  ). باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه(، وممثل الربتغال ) والصني٧٧ لباسم جمموعة ا(

  شاركة بصفة مراقببيانات املنظمات امل - عشر تاسع 
  ) من جدول األعمال١٩البند (

   بيانات هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة- ألف 

ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      ـلدى افتتاح اجلزء الرفيع املستوى من مؤمتر األطراف ومؤمت          - ١٣٦
 واملدير العام ملنظمة األمم املتحدة لألغذية ديسمرب، أدىل ببيانات كل من رئيس البنك الدويل/ كانون األول١٢يف 
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متحدثاً باسم منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العـاملي             (والزراعة،  
ة للسياحة  ، واملدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، واألمني العام للمنظمة العاملي           )التابع لألمم املتحدة  

التابعة لألمم املتحدة، ووكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، واملدير التنفيذي لربنامج 
األمم املتحدة للبيئة، ووكيل األمني العام لألمم املتحدة واألمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا، ووكيل األمني 

ألمني التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، واملدير التنفيذي لربنامج األمـم    العام لألمم املتحدة وا   
املتحدة للمستوطنات البشرية، واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، واألمني التنفيذ التفاقية األمم املتحدة             

 األمم املتحدة اإلمنائي، ونائب املـدير التنفيـذي         ملكافحة التصحر، ووكيل األمني العام واملدير املعاوِن لربنامج       
  .لربنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة

، ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف   ويف االجتماع السابع ملؤمتر األطراف واالجتماع الثامن مل         - ١٣٧
األمم املتحدة للتربية والعلم     املساعد ملنظمة    أدىل ببيانات كل من نائب مدير صندوق النقد الدويل، واملدير العام          

  . ، ونائب املفّوضة السامية حلقوق اإلنسان، ومدير املنظمة البحرية العامليةوالثقافة

  بيانات املنظمات احلكومية الدولية -  باء

، األطرافؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع      يف االجتماع السابع ملؤمتر األطراف واالجتماع الثامن مل         - ١٣٨
أدىل ببيانات كل من األمني العام ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واألمني العام ملنظمـة البلـدان املُـصّدرة               
للبترول، واملدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، واألمني العام لألمانة العامة جلماعة بلدان األنديز، واألمني العام 

، واملدير العـام    )راتفاقية رامسا ( يور املاء ت األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً لط      فاقية األراضي الرطبة ذا   الت
لمنظمـة الدوليـة   واألمني التنفيذي للجنة غابات وسط أفريقيا، واملدير التنفيذي ل        ، حلفظ الطبيعة  العامليالحتاد  ل

  . ، ومدير املعهد الدويل للتربيدلألخشاب املدارية

   غري احلكوميةبيانات املنظمات -  جيم

، ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     يف االجتماع السابع ملؤمتر األطراف واالجتماع الثامن مل         - ١٣٩
باسم ( احلكومات احمللية املعين باالستدامة - أدىل ببيانات ممثلون عن كل من اجمللس الدويل للمبادرات البيئية احمللية 

، ومنظمـة   )باسم منظمات األعمال والصناعة   (ولية األوروبية للتجارة واألعمال     ، والغرفة الد  )احلكومات احمللية 
، ومنظمة ياياسان بيالنغي    )باسم الشبكة الدولية للعمل من أجل املناخ      ) (Equiterre(السالم األخضر وإيكيتيري    

باسم (يل لنقابات العمال    ، واجمللس األسترا  )باسم املنظمات غري احلكومية املعنية بالبحوث واملستقلة      (اإلندونيسية  
باسم النساء املناصرات للعدالة فيما يتعلق باملناخ واجلوانـب اجلنـسانية    ( Life e.V، ومنظمة )نقابات العمال

 Aliansi Masyarakat، ومنظمة )مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافاملشاركات يف مؤمتر األطراف و

Adat Nusantara وشبكة احلكومـات  )باسم منظمات الشعوب األصلية(املدين اإلندونيسي  من منتدى اجملتمع ،
اجمللـس  ، وجملس الكنائس العاملي، و    )باسم احلكومات اإلقليمية  ) (nrg4SD(اإلقليمية من أجل التنمية املستدامة      

، )ت دون الوطنيـة   باسم السلطا (، ووكالة كاليفورنيا للحماية البيئية      العاملي لرؤساء البلديات املعين بتغري املناخ     
باسـم   (منظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنـة       ، و )باسم املزارعني (واالحتاد الدويل للمنتجني الزراعيني     

  .، باإلضافة إىل منظمات الشباب)الربملانيني



FCCC/KP/CMP/2007/9 
Page 35 

  بيانات أخرى -  دال

، عامل بوصفه اجتماع األطراف   ؤمتر األطراف ال  يف االجتماع السابع ملؤمتر األطراف واالجتماع الثامن مل         - ١٤٠
االجتماع الرفيع املستوى لـوزراء املاليـة       "قدمت وزير املالية اإلندونيسية السيدة سري مولياين إندراوايت نتائج          

وقد مجع هذا االجتماع وزراء مالية ومسؤولني من        . ديسمرب/ كانون األول  ١١ الذي ُنظّم يف     "املتعلق بتغري املناخ  
ونـتج عـن   . لية دولية ومنظمات متعددة األطراف بغية توجيه انتباههم إىل تغري املناخ مؤسسة ما ١٣ بلدا و  ٣٦

االجتماع االتفاق على عدد من القضايا، كأمهية اضطالع وزراء املالية بدور يتسم مبزيد من النـشاط وإدمـاج                  
لوزراء أيضا مواصلة مناقشاهتم يف واقترح ا. املسائل املتعلقة بتغري املناخ يف التخطيط اإلمنائي والسياسات االقتصادية

وأشار الوزراء إىل أن بولندا قدمت الدعوة إىل وزراء املالية لعقد اجتماع ثان . ٢٠٠٨اجتماعات أخرى ُتعقد عام 
ؤمتر األطراف  رفيع املستوى بشأن تغري املناخ مبناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة مل              

  . ٢٠٠٨ يف بوزنان عام صفه اجتماع األطرافالعامل بو

، قـدمت   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     ويف نفس هذين االجتماعني ملؤمتر األطراف و        - ١٤١
 "احلوار غري الرمسي لوزراء التجارة بشأن تغري املناخ       "بانغستو نتائج   . وزيرة التجارة اإلندونيسية السيدة ماري إ     

 حكومـة،   ٣٢وحضر احلوار وزراء ونواب وزراء التجارة من        . ديسمرب/ كانون األول  ٩و ٨الذي جرى يومي    
وأوضح .  عن ممثلي املنظمات الدولية، وأدى إىل تقدمي عدد من املقترحات امللموسة الختاذ إجراءات بشأهنا              فضالً

  .  ناخاملشاركون أيضا التآزر بني التجارة الدولية والتنمية والسياسات املتعلقة بتغري امل

  مسائل أخرى -  ونعشر
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

تقرير رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            - ألف 
  كيوتو يف دورته الثانية عن حلقة العمل اليت تناولت اقتراح االحتاد الروسي           

  )من جدول األعمال) أ(٢٠البند (                    

  تاملداوال - ١

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  على للنظر يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال، كان معروضاً  - ١٤٢
 Add.1 و FCCC/KP/CMP/2007/Misc.2ديسمرب الوثيقة/ كانون األول٥ يف اجتماعه الثالث املعقود يف األطراف

  .FCCC/KP/CMP/2007/INF.2 والوثيقة Add.2و

 كان قد طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف البند، أشار الرئيس إىل أن وعند تقدمي هذا  - ١٤٣
 بغيـة توضـيح     ٢٠٠٧مايو  /يف دورته الثانية أن يقوم الرئيس بعقد حلقة عمل خالل فترة انعقاد الدورة يف أيار              
ب وضعها لـتمكني أطـراف      واستكشاف نطاق وآثار اقتراح االحتاد الروسي املتعلق باإلجراءات املالئمة اليت جي          

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع       إىل أن رئيس     وأشار أيضاً . بروتوكول كيوتو من تقدمي تعهدات طوعية     
 يف دورته الثانية كان قد طلب منه اإلعراب عن خالص تقديره للسيد زاميت كوتاجار على ترؤسه حلقة األطراف

مـؤمتر  وكان رئـيس   . قدم عن حلقة العمل، الذي وافق عليه بسرور       العمل واإلعراب عن امتنانه على التقرير امل      
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 يف دورته الثانية قد طلب من السيد زاميت كوتاجار تقدمي التقرير عند            األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف    
  . تناول املؤمتر يف دورته الثالثة هلذا البند الفرعي

نت فرصة وجدت الترحيب من أجل إجراء أول تفاعل والحظ السيد زاميت كوتاجار أن حلقة العمل كا  - ١٤٤
وقال إن حلقة العمل قد ساعدت على توضيح فحوى املقترح وإمكانية إدخال تعديالت . موضوعي بشأن املقترح

وأعربت األطراف عن آرائها    . عليه، وحثت على تبادل نشط وغري رمسي لآلراء اليت قد تتسم بالتطابق أو التباين             
 تبسيط إجراءات االنضمام إىل املرفق األول لالتفاقية        - العنصر اإلجرائي   ) ١: (اصر املقترح هي  بشأن اثنني من عن   

 استكشاف أشكال جديدة إلشراك األطراف      - العنصر املوضوعي   ) ٢(من بروتوكول كيوتو؛ و   ‘ باء‘وإىل املرفق   
بصورة أكرب يف عناصـر هـذا       كما أن األطراف قد استكشفت كيفية إنعام النظر         . غري املدرجة يف املرفق األول    

  . املقترح، عند االقتضاء

ويف حني مل ُتظهر املناقشات اليت جرت خالل حلقة العمل أية اعتراضات من حيث املبدأ علـى فكـرة                     - ١٤٥
تبسيط اإلجراءات، فقد تباينت اآلراء بوضوح بشأن األشكال اجلديدة إلشراك األطراف غري املدرجة يف املرفـق                

م من أن بعض األطراف أعربت عن رأيها فيما يتعلق بالفوائد املترتبة على مواصلة النظر يف هذا وعلى الرغ. األول
وجرى التعبري عن اآلراء املتعلقة بطـرق       . العنصر من املقترح، فقد ركزت أطراف أخرى على عدم ضرورة ذلك          

وأوصى أحد املشاركني بأن    . يةوأُعرِب عن ذلك بصورة أوضح فيما يتعلق باجلوانب اإلجرائ        . النظر يف هذا األمر   
الـذي   )٣٨( التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود       امللحق باتفاقية  بروتوكول غوتونربغ تنظر األطراف يف سابقة     

 يتضمن، شأنه شأن بروتوكول كيوتو، مرفقا َترِْد فيه األطراف واحلدود القصوى النبعاثاهتا، لكنها تتضمن إجراءً             
  . ة أطراف جديدة إىل القائمة فيما يتعلق بإضافبسيطاً

والحظ السيد زاميت كوتاجار قيـام كـثري مـن األطـراف بتقـدمي آرائهـا الـواردة يف الوثيقـة                    - ١٤٦
FCCC/KP/CMP/MISC.2 و Add.1 و Add.2        ٢٠٠٧أغسطس  / منذ صدور التقرير املتعلق حبلقة العمل يف آب .

صيغة اليت وردت هبا يف تقرير حلقة العمل، جيب أن          وعليه، فإن موجز اآلراء اليت أُبديت خالل حلقة العمل، بال         
  . ُيقرأ باالقتران مع اآلراء الواردة يف الرسائل الالحقة املقدمة من األطراف

وبعد التقرير املقدم من السيد زاميت كوتاجار، أدىل ممثلو تسعة أطراف ببيانات، وقد حتدث أحـدهم                  - ١٤٧
وأدىل ممثل أحد الدول اليت حتظى بصفة املراقب ببيان باسم اجملموعة . هاباسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء في

  .وأدىل ممثل السالم األخضر ببيان باسم شبكة العمل من أجل املناخ. الرئيسية

 من السيد جيسمون    مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     وبعد االستماع إىل البيانات، طلب        - ١٤٨
حدث إىل األطراف وإسداء املشورة إىل الرئيس بشأن هذه املسألة يف أقرب وقت ممكـن               الت) إندونيسيا(كاسري  

  .خالل األسبوع الثاين للدورة

                                                      

 املتعلق باحلد من التحمض واختام املياه باملغـذيات وطبقـة           ١٩٩٩بروتوكول غوتونربغ لعام     )٣٨(
 .األوزون األرضية
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ديسمرب، قال الرئيس إن السيد كاسري قـد        / كانون األول  ١٥ و ١٤ويف اجللسة التاسعة املعقودة يومي        - ١٤٩
أدى هذا اجلهد إىل وضع جمموعة من مشاريع        و. حتدث إىل األطراف وواصل مناقشاته خالل املشاورات الوزارية       

ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح . مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافاالستنتاجات لكي يعتمدها 
استنتاجات بشأن تقرير الرئيس عن املشاورات املتعلقة       "جمموعة استنتاجات معنونة    ؤمتر  ، اعتمد امل  )٣٩(من الرئيس 
  . "قدم من االحتاد الروسيامل باالقتراح

  االستنتاجات - ٢

أحاط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف علماً بالتقرير املتعلق حبلقة العمل الـيت تناولـت           - ١٥٠
  .)٤٠(االقتراح املقدم من االحتاد الروسي

حتاد الروسي مـن   والحظ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن حلقة العمل قد مكّنت اال              - ١٥١
التمييز بني العناصر اإلجرائية واملوضوعية اليت ينطوي عليها االقتراح املقدم من االحتاد الروسي، على النحو الوارد   

  .يف التقرير املتعلق حبلقة العمل

والحظ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف كذلك أن حلقة العمل قد ساعدت يف توضيح                 - ١٥٢
  . االقتراح ونتائجه املمكنةالقصد من

ودعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف االحتاد الروسي إىل أن يقدم، حسب االقتضاء، أية                 - ١٥٣
 مـن  ٩عناصر ذات صلة تدخل يف نطاق اقتراحه خالل االستعراض الثاين لتنفيذ بروتوكول كيوتو مبوجب املادة         

  .لعامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةالربوتوكول ويف إطار أعمال الفريق ا

يف ‘ باء‘ مقدم من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق      اقتراح    -  باء
  قبـل بـدء نفـاذه   ) ٢- م أإ /١٠املقـرر   (بروتوكول كيوتـو    

  )من جدول األعمال) ب(٢٠البند (               

  املداوالت  - ١

 يف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف        على   البند الفرعي، كان معروضاً   للنظر يف هذا      - ١٥٤
  . FCCC/KP/CMP/2007/7ديسمرب الوثيقة / كانون األول٥اجتماعه الثالث املعقود يف 

وبناء على دعوة من الرئيس، أدىل ممثل من بيالروس ببيان بشأن هذا البند الفرعي، وعقب ذلـك أدىل                    - ١٥٥
  . ثلو ثالثة أطراف حتدث أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاببيانات مم

                                                      

)٣٩( FCCC/KP/CMP/2007/L.9. 

)٤٠( FCCC/KP/CMP/2007/INF.2. 
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 السيد مارك بريمان   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، دعا         - ١٥٦
  . وع الثاين من الدورةإىل إجراء مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة وموافاة املؤمتر بتقرير خالل األسب) كندا(

ديسمرب، ذكر الرئيس أن املـشاورات غـري   / كانون األول١٥ و١٤ ويف اجللسة التاسعة املعقودة يومي        - ١٥٧
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع      الرمسية أدت إىل تقدمي جمموعة من مشاريع االستنتاجات لكي يعتمدها           

، اعتمد املؤمتر هذه اجملموعة من االسـتنتاجات        )٤١( قدمه الرئيس  ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح     . األطراف
  ".باء يف بروتوكول كيوتو اقتراح مقدم من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق"املعنونة 

  االستنتاجات - ٢

وس إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف قد أحاط علماً باالقتراح املقدم من مجهورية بيالر  - ١٥٨
 قبـل بـدء     ٢- م أإ /١٠الداعي إىل اإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق باء يف بروتوكول كيوتو الوارد يف مرفق املقرر               

ورحب مبا بذلته مجهورية بيالروس من جهود ومبا أحرزته من تقدم يف وضع أحكام بروتوكول كيوتو                . )٤٢(نفاذه
  . موضع التنفيذ

تماع األطراف على أن قيام األمانة، يف الوقت املطلوب، ووفقاً          واتفق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اج       - ١٥٩
، بتنظيم عملية استعراض مضمون التقرير املقـدم مـن          ١- م أإ /٢٢ من مرفق املقرر     ١٢ و ١١ألحكام الفقرتني   

، قد ييسر أهلية مجهورية بيالروس بصورة       ١- م أإ /١٣ من مرفق املقرر     ٦مجهورية بيالروس وفقاً ألحكام الفقرة      
وعليه، اتفقت األطراف على إمكانية وضـع هـذا         . ية ويف الوقت املطلوب، بعد دخول التعديل حيز النفاذ        أول

  .االستعراض موضع التنفيذ قبل دخول التعديل حيز النفاذ، رهنا بتوافر املوارد

نظر يف هذه وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن يطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ت  - ١٦٠
املسألة يف دورهتا األوىل عقب استالم الوديع أغلبيةً بسيطةً من صكوك القبول حسبما يقتضيه دخـول التعـديل                  

أعاله حيز النفاذ، بغية البت يف طرائق وشروط استعراض التقرير املقدم من مجهوريـة     ١٥٨يف الفقرة   املشار إليه   
  . أعاله١٥٩بيالروس واملشار إليه يف الفقرة 

وكرَّر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف دعوته لألطراف يف بروتوكول كيوتو أن يصدقوا                - ١٦١
ِقرُّوا التعديل الوارد يف مرفق املقرر    .٢- م أإ/١٠ويقبلوا وُي

  أية مسائل أخرى -  جيم
  )من جدول األعمال) ج (٢٠البند (

  . يف أية مسائل أخرى مبوجب هذا الفرعيطرافمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األمل ينظر   - ١٦٢

                                                      

)٤١( FCCC/KP/CMP/2007/L.5. 

)٤٢( FCCC/KP/CMP/2007/7. 
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  اختتام الدورة -  حادي وعشرون
  ) من جدول األعمال٢١البند (

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع      اعتماد تقرير     -  ألف
   يف بروتوكول كيوتو عـن دورتـه الثالثـة         األطراف

  )من جدول األعمال) أ(٢١البند (           

 كانون  ١٥ و ١٤ يف جلسته التاسعة املعقودة يومي        العامل بوصفه اجتماع األطراف    مؤمتر األطراف نظر    - ١٦٣
واعتمد النص، وأذن للمقرر أن يكمل التقرير حتـت          )٤٣(ديسمرب يف مشروع التقرير املتعلق بدورته الثالثة      /األول

  . إشراف الرئيس ومبساعدة األمانة

  اإلعراب عن االمتنان للبلد املضيف -  باء

ديسمرب، قّدم ممثل بولندا مشروع قرار معنـون        / كانون األول  ١٥ و ١٤لسة الثامنة املعقودة يومي     يف اجل   - ١٦٤
مـؤمتر  ويف اجللسة نفسها، اعتمد     . )٤٤("اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية إندونيسيا وسكان حمافظة بايل        "

  ). FCCC/KP/CMP/2007/9Add.1 (٣- م أإ/١، باإلمجاع، املقرر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

  اختتام الدورة  -  جيم
  )من جدول األعمال) ب(٢١البند (

ديسمرب، أدىل عدد مـن األطـراف ببيانـات    / كانون األول  ١٥ و ١٤يف اجللسة التاسعة املعقودة يومي        - ١٦٥
  .لإلشادة باألعمال اليت قام هبا الرئيس ورؤساء ونواب رؤساء خمتلف اجملموعات واهليئتني الفرعيتني

إن املؤمتر قد حقق يف هناية األمر اإلجناز الكبري الذي كان ينتظره             )٤٥(وقال الرئيس يف مالحظاته اخلتامية      - ١٦٦
وقد استجابت احلكومات بطريقة حامسة يف ضوء احلقائق العلمية اجلديدة وحققـت            .  خارطة طريق بايل   - العامل  

والحظ أن خارطة طريق بايل تتضمن عدة       . عي املناخ تقدماً يف التخطيط بصورة مجاعية ملسار جديد للبشرية ُيرا        
ويف هذا املؤمتر، أطلقت . مقررات ذات رؤية مستقبلية ومتثل شىت املسارات الضرورية لتحقيق مستقبل ُيراعي املناخ

احلكومات عملية مفاوضات جديدة يف إطار خطة عمل بايل اليت أُعدت للتصدي لتغري املناخ قصد استكمال العمل 
وذكر أن األطراف تناولت أيضا املفاوضات يف إطار الفريق العامل املخصص وحددت عـام              . ٢٠٠٩عام  حبلول  
 مـن   ٩ كموعد هنائي، وأطلقت صندوق التكيف، وحددت نطاق وحمتوى االستعراض مبوجب املـادة              ٢٠٠٩

بسبب إزالة وباملثل، جرى ختطيط مسار خلفض االنبعاثات .  وكان كل ذلك يف مسار كيوتو - بروتوكول كيوتو   
                                                      

)٤٣( FCCC/KP/CMP/2007/L.1و FCCC/CP/2007/L.1/Add.1و FCCC/KP/CMP/2007/L.1/Add.1. 

)٤٤( FCCC/CP/2007/L.6 وFCCC/KP/CMP/2007/L.7/Add.1. 

وترد . قدم الرئيس مالحظاته اخلتامية يف ختام دورة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             )٤٥(
 .ات يف تقريري مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ألهنا ذات صلة باملؤمترينهذه املالحظ
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كما سلط الرئيس الضوء على أمهيـة       . األحراج، ولنقل التكنولوجيا، ومشل ذلك وضع برنامج إستراتيجي جديد        
والحظ، مع  . العديد من املسائل األخرى اليت جرى النظر فيها، وعلى األعمال اجلارية لتنفيذ االلتزامات القائمة             

ى احلكومات أن الفترة األوىل لاللتزامات ستبدأ يف غضون أسابيع انطالق العمل املتعلق باملستقبل، ضرورة أال  تنس
وقـال إن  . وعلى الرغم من البداية املمتازة اليت حتققت يف بايل، فال بد من التنفيذ التام لاللتزامات القائمة               . قليلة

ل امللموسة والتنفيذ   الطريق من بايل إىل موزان مث كوبنهاغن ال جيب أن ُيمّهد بالنوايا احلسنة فحسب، بل باألفعا               
وقال إن خارطة طريق بايل هي الشاهد على روح التعاون املتميزة اليت أبدهتا األطراف وهي مثرة تضامن                 . الصارم

  .   التحدي احملدد املطروح أمام التنمية البشرية يف القرن احلادي والعشرين- األطراف يف التصدي لتغري املناخ 

  . ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافم الدورة الثالثة ملومن مثّ أعلن الرئيس اختتا  - ١٦٧
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 املرفق األول

 بيان األمني العام لألمم املتحدة

 يونو، أصحاب السعادة، السيدات والسادة،ود الرئيس يوفخامة

ر  بالشكامسحوا يل بأن أتوجه بالشكر إلندونيسيا حكومة وشعبا على استضافتنا، وأن أتوجه إليكم مجيعاً
 .على وجودكم هنا

 أستأذنكم يف أن    -  أال وهو التصدي لتغري املناخ       - وقبل أن أتكلم عن سبب قدومنا مجيعا إىل هنا اليوم           
وليس . رأقول كلمة عن اهلجومني العنيفني اللذين ارتكبا ضد األمم املتحدة وضد املدنيني األبرياء أمس يف اجلزائ               

فمن املستحيل أن ننسى، ولن ننـسى،     . هذين اهلجومني الوضيعني  هناك ما ميكن أن يربر حتت أي ظروف وقوع          
. موا حتفهم معه  ـثل البشرية، واملدنيني األبرياء الذين لق     تضحيات موظفي األمم املتحدة، الذين خيدمون أعلى مُ       

 . مرتكبو هذه اجلرائم من أقوى إدانة ممكنة من اجملتمع الدويل بأسرهُيفلتوال ميكن أن 

فقد احتاج  .وإهنا للحظة تارخيية طال طريق الوصول إليها.  تتجه إلينا وحنن جنتمع هنا يف بايلإن أنظار العامل
وسنوات من املناقشات احملتدمة بـني صـانعي        موكبنا،  األمر إىل عقود من الدراسة املتأنية من جانب كبار العلماء يف            

   .تناقش صلة االحترار العاملي مبا نشاهده من كوارثدد ال حيصى من التقارير اإلعالمية اليت ـوع، السياسات يف العامل

. جنتمع ألن وقت التردد قـد وىل      . يف بايل لنواجه التحدي الذي مييز عصرنا      اً  وها حنن اآلن، جنتمع أخري    
  .وال مناص من أن نبدأ العمل اآلن. وتأثريه حقيقيع، وتغري املناخ واق، فالعلم واضح

 مل إن املعين بتغري املناخ ينذرنا بأن العواقب سـتكون وخيمـة   إن أحدث تقرير للفريق احلكومي الدويل    
 مياه البحر سريتفع؛ وسوف يزداد تواتر حدوث الفيضانات وحاالت اجلفاف           فمستوى. ب املطلو ننهض بالعمل 

 الشديد، وتقل إمكانية التنبؤ هبا؛ وستظهر اجملاعات يف أحناء العامل، وخباصة يف أفريقيا ووسط آسيا؛ وسيضيع ما                
 .  من أنواع النباتات واحليوانات يضمه كوكبنايصل إىل ثلث ما

، وتلك العواقب تأكيد على أن تكلفة التقاعس عن التدخل، من حيث نتائجها البيئية والبشرية واملاليـة               
 .نتتجاوز بكثري تكلفة التدخل اآل

مبقدورنا املشكلة بطرق إمكاننا أن نعاجل بفال يزال  : وجود بصيص من األمللكن العلماء يؤكدون أيضاً
 ابتكارية أن حند مـن      وبوسعنا إذا ما اتبعنا سبالً    . ء وأن نشجع يف الوقت نفسه على حتقيق الرخا        حتمل تكلفتها 

 .انبعاثات غاز الدفيئة، وأن نعزز النمو االقتصادي يف الوقت نفسه

نه فرصـة ألن    إ. اديد لن وبذلك، يكون تغري املناخ فرصة ساحنة لنا بنفس القدر الذي ينطوي فيه على هت             
فاالقتصادات اجلديدة ميكن أن تنمو، بـل       . ة من االقتصادات اليت تراعي تنمية مستدامة حقيقي        جديداً نبدأ عهداً 

 فرص عمل جديـدة     إجياد يف سياق ىت  حلكربون  با  من التلويث  مستويات أقل  لكن يف ظل  جيب عليها أن تنمو،     
  .ف حدة الفقريوختف
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  أصحاب السعادة،

ويلزم لالتفـاق املتعـدد     . زحول إىل مستقبل أكثر مراعاة للبيئة ال يزال يف بدايته، وحيتاج بإحلاح إىل تعزي             إن الت 
 عنه املفاوضات يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ أن يتـيح التغـيريات                 ستسفراألطراف الذي   

 بـني  مفاضـلة فاألمر ال ينطوي على   . للبلدان وقطاع األعمال واألفراد للحوافز مشجعاًوعلينا أن نكفل هيكالً   . ةالالزم
 .ولن ميكننا على املدى الطويل أن ننعم بالرخاء إال إذا قمنا باألمرين معاً  مواجهة تغري املناخ والسعي إىل حتقيق التنمية،

 تشمل التكيف وتقليـل      اللبنات األساسية لوضع اتفاق بشأن املناخ،      بشأن اآلن توافق يف اآلراء      يتبلورو
 جلميع البلدان املتقدمة والبلدان النامية،      أن يكون هذا االتفاق شامالً    اً  وال بد أيض    .األثر والتكنولوجيا والتمويل  
فغالفنا اجلوي ال مييز بني االنبعاثات الصادرة من مصنع يف آسيا أو العـوادم الـيت     .وأن يشركها على حد سواء 
وال بد أن   .الشمالية أو نتيجة لعمليات إزالة الغابات يف أمريكا اجلنوبية أو يف أفريقيا      تنبعث من سيارة يف أمريكا      
   . يتجلى فيه مبدأ املسؤوليات املشتركة واملتمايزة يف آن واحديكون هذا االتفاق منصفاً

وأقلنا   .وت، وإن كان تأثريه حيدث بشكل متفافتغري املناخ يؤثر علينا مجيعاً  مسألة العدل أمهية حامسة،وِل
وهؤالء الذين تشكل أفعاهلم أضعف أسباب هذه املشكلة هم           . منه قدرة على التعامل معه هم أشد الناس تضرراً       

  .الذين يتحملون أخطر عواقبها

   .ومن واجبنا أن نوفر احلماية ألشد الفئات ضعفاً  .احليف أخالقيا بإزالة هذا كما أن علينا التزاماً

اتفاق جيري التوصل إليه أن ُيطلب إىل البلدان املتقدمة النمو أن تواصـل أداء              وهلذا، ينبغي يف سياق أي      
ويف   .وينبغي منح البلدان النامية حوافز تشجعها على احلد من منو انبعاثاهتـا            .دور رئيسي يف احلد من االنبعاثات     

ة املستدامة احلقيقية اليت تستند وسعنا معا أن ندفع إىل حقبة جديدة من االقتصادات املراعية للبيئة، حقبة من التنمي
  .إىل تكنولوجيا نظيفة وإىل بناء اقتصاد يكفل اخنفاض مستوى االنبعاثات

ومن املهم بشكل حاسـم أن نفـي        . أن نتخذ إجراء بشأن التحديات املباشرة اليت تواجهنا        وعلينا أيضاً 
  .ستقبلامل  أواضرسواء يف احل املناخ  من آثار تغريبااللتزامات القائمة ونكفل مناعةًً للسكان األشد تضرراً

  املندوبون املوقرون،

 هو اتفاق على الشروع يف مفاوضات تفضي إىل وضـع           -   ومنكم مجيعاً  - إن ما ينتظره العامل من بايل       
 ملستقبل مناخه مأمون بقدر أكرب، -  أو خريطة طريق -  وعليكم أن حتددوا برناجماً  .اتفاق شامل بشأن تغري املناخ

وهلذا التاريخ أمهية حامسة، . ٢٠٠٩يقترن الربنامج جبدول زمين حمكم يؤدي إىل بلوغ االتفاق حبلول عام      على أن   
 عندما تنتهي الفترة األوىل من االلتزامات املتعهد هبا مبوجب ٢٠١٢ليس فقط بالنسبة لكفالة االستمرارية بعد عام 

  .تصدي حلالة تغري املناخ البالغة اإلحلاح يف حد ذاهتا، وبنفس القدر، من أجل البروتوكول كيوتو، لكنه مهم أيضاً

  .وإنين أجد ما يشجع يف التقدم احملرز يف املفاوضات املتعلقة باالتفاقية وبربوتوكول كيوتو على حد سواء
 تلي  ر له أمهيته اآلن ويف الفترة اليت      ـفتنفيذ وتعزيز االتفاقات املتعلقة بالتكيف وبإزالة الغابات وبالتكنولوجيا أم        

  . على السواء٢٠١٢عام 
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ارتياح حترك البلدان املشمولة باملرفق األول حنو سن تدابري جادة للتقليل مـن تغـري     ب وإنين أالحظ أيضاً  
 اإلجراءات اليت اختذهتا البلدان غري املشمولة باملرفق األول عن طريق وضع خطط وسياسـات               قر أيضاً وأُ  .املناخ

وإنين أرحب هبذه اإلجراءات، وأحث البلدان، على . ةناخ لتحقيق التنمية املستداموتدابري وطنية جديدة متعلقة بامل
أن املتمثلة يف حنو ما ورد يف البيانات اليت مت اإلدالء هبا أثناء هذه املفاوضات على أن تسعى لتحقيق نواياها املعلنة   

  .ختطوا خطوات أكرب يف هذا االجتاه

ووجود األدوات الصحيحة لتنفيذ هذا     . خ لن يكون باألمر اليسري    إن التوصل إىل اتفاق شامل بشأن املنا      
وسوف تساعدكم األمم املتحدة يف هذا      . االتفاق من شأهنا أن تساعدنا يف تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة           

زمكم من  فنحن مستعدون لتنفيذ الواليات اليت عهدمت هبا إلينا بالفعل، ولتقدمي ما يل             .املسعى بكل السبل املمكنة   
  .دعم طوال فترة التفاوض، ومساعدتكم على تنفيذ االتفاقات اليت تتوصلون إليها

 مـن   وحنن عازمون على أن نكون جزءاً       .كما تلتزم بكل ذلك وكاالت وصناديق وبرامج األمم املتحدة        
بالفعل، حسبما جاء يف    بل إن كبار املديرين التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة بدأوا             .عملية مواجهة تغري املناخ   

   .املوجز الذي وزع على الوفود، يف حتديد املسامهة املشتركة اليت تقدمها األمم املتحدة يف هذه املسألة

ومع التقدم يف هذا العمل، سنواصل توفري أساس علمي متسق ذي مصداقية لفهم ما حيدث يف كوكبنـا                  
نستمر يف توسيع نطاق الدعم الذي نقدمه للعمل املتـصل          وسوف    .وللكيفية املثلى اليت ميكن أن نتعامل هبا معه       

وسوف نكون    .بتغري املناخ على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين، باالعتماد على جدول األعمال الذي تضعونه            
   .قدوة حتتذى، بتحقيق تعادل االنبعاث الكربوين يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة

  أصحاب السعادة،

ففي سياق االجتماع الرفيع املستوى بشأن املناخ الذي عقد يف            . إىل هنا يف إطار مهمة واضحة      إننا أتينا 
وهذه فرصتنا لكي نرقى إىل مـستوى   .دعا قادة العامل إىل حتقيق تقدم كبري يف بايل    ،)١(سبتمرب/نيويورك يف أيلول  

 هؤالء الذين ن خنذل قادتنا فحسب، بل وأيضاًفإذا تركنا بايل بدون حتقيق تقدم، فإننا ل  .حتقيق ما دعا إليه القادة    
  .يتطلعون إلينا إلجياد حل، وهم شعوب هذا العامل

بل   وال يقتصر هذا األمر على كوننا اآلن حمط أنظار العامل،  .هذا هو التحدي األخالقي الذي يواجه جيلنا
   .مستقبلهموال ميكننا أن حنرم أطفالنا من   األهم هو أن األجيال املقبلة تعتمد علينا،

  . من احلل الذي سـيبدأ يف بـايل   جزءاً سوياًنصبحفدعونا   . جزء من مشكلة االحترار العامليإننا مجيعاً   
 .ل أزمة املناخ إىل اتفاق بشأن املناخودعونا حنّو

  ــــــــــــــــ
م املتحدة، نيويورك، ، مقر األم"التحدي الذي تواجهه القيادة يف جمال تغري املناخ: املستقبل بني أيدينا"  )١(  

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤
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  املرفق الثاين
   الثالثةةحضرت الدور أطراف االتفاقية، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحدة اليت

   يف بروتوكول كيوتوؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافمل
  األطراف يف بروتوكول كيوتو -  ألف

  حتاد الروسيإلا
  إثيوبيا

  ذربيجانأ
  األرجنتني
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  إستونيا
  إسرائيل
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  أندورا

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

  ) اإلسالمية-  مجهورية(إيران 
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا

  بابوا غينيا اجلديدة
  باراغواي

  كستانبا
  باالو

  البحرين
  الربازيل
  بربادوس

  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا
  بليز

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  وسبوركينا فا
  بوروندي

  البوسنة واهلرسك
  بولندا
  بوليفيا
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  ترينيداد وتوباغو

  تشاد
  توغو
  توفالو
  تونس
  تونغا

  جامايكا
   اجلبل األسود

  اجلزائر
  جزر البهاما
  جزر سليمان
  جزر القمر
  جزر كوك

  اجلماعة األوروبية

  اجلماهريية العربية الليبية
  اجلمهورية التشيكية

  اجلمهورية الدومينيكية
  اجلمهورية العربية السورية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ترتانيا املتحدةمجهورية 

  مجهورية كوريا
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  اـــــة مقدونيــريمجهو
  اليوغوسالفية السابقة   

  جنوب أفريقيا
  جورجيا
  جيبويت
  الدامنرك
  دومينيكا

  الرأس األخضر
  رواندا
  رومانيا
  زامبيا
  ساموا

  سانت فنسنت وجزر غرينادين
  سانت لوسيا
  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  سنغافورة
  السنغال
  سوازيلند
  السودان
  سورينام
  السويد
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  راسويس
  سرياليون
  سيشيل
  شيلي
  صربيا

  مانع
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا
  غواتيماال

  غيانا
  غينيا

  غينيا االستوائية
   بيساو- غينيا 
  فانواتو
  فرنسا
  الفلبني

  ) البوليفارية- مجهورية (فنـزويال 
  فنلندا
  فيجي

  فييت نام
  قربص
  قطر

  قريغيزستان
  كرواتيا
  سكريبا

  كمبوديا
  الكامريون

  كندا
  كوبا

  ديفواركوت 
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليبرييا
  ليتوانيا

  ليختنشتاين
  ليسوتو
  مالطة
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  مالوي
  ملديف

  اململكة العربية السعودية

ـ اململكة املتحـدة لربيطاني      اــ
  العظمى وآيرلندا الشمالية  

  منغوليا
  اموريتاني

  موريشيوس
  موزامبيق
  موناكو
  ميامنار

  ) املوحدة–واليات (ميكرونيزيا 
  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  نيوزيلندا

  نيوي
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا
  اليابان
  اليمن
  اليونان

الدول املراِقبة -  باء

  *أستراليا
  أفغانستان

  بروين دار السالم
  تركيا
  تشاد
  تونغا

   ليشيت– تيمور
  جزر القمر

  مجهورية أفريقيا الوسطى
  زمبابوي

  سان تومي وبرينسييب
  سانت كيتس ونيفيس

  الصومال
  طاجيكستان

  العراق
  كازاخستان

  الكرسي الرسويل
  الواليات املتحدة األمريكية

عند انعقاد الدورة الثالثة صدقت على بروتوكول كيوتو أو انضمت إليه  تشري إىل الدول اليت كانت قد  *  
  . ، بيد أن الربوتوكول مل يدخل حيز التنفيذ بعد بالنسبة هلاؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافمل
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  يف دورات  مراقبالكيانات اليت تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة           –جيم 
   مراِقبة دائمة يف املقراتال اجلمعية العامة واليت هلا بعثوأعم

  طنيفلس

   هيئات األمم املتحدة وبراجمها–دال 

  األمم املتحدة
  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  حمليط اهلادئجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب
  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  عين بالغاباتمنتدى األمم املتحدة امل
  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

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

  مركز حقوق اإلنسان/مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  صندوق األمم املتحدة للسكان

  جامعة األمم املتحدة

  نات االتفاقيات أما–هاء 

  اتفاقية التنوع البيولوجي
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال املرفق هبا
  الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
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   الوكاالت املتخصصة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة–واو 

  املتحدة لألغذية والزراعةمنظمة األمم 
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  املنظمة الدولية للطريان املدين
  املنظمة البحرية الدولية

  مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدويل
  اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
  منظمة العمل الدولية

   النقد الدويلصندوق
  االحتاد الدويل لالتصاالت

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  مرفق البيئة العاملية

  منظمات ذات صلة مبنظومة األمم املتحدة- زاي

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
   العامليةمنظمة التجارة 
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 املرفق الثالث

   يف إطار بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوىقائمة
   من جدول أعمال١٨ من جدول أعمال مؤمتر األطراف والبند ١٠البند 

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ]فقط/الفرنسية/اإلنكليزية/باإلسبانية[  
Afghanistan 
Mr. Dad Mohammad Baheer 
Executive Director-General, National Environment Protection Agency 

Albania 
H.E. Mr. Lufter Xhuveli 
Minister of Environment, Forests and Water Administration  

Algeria 
E. Mr. Chérif Rahmani 
Minister of Land Planning, Environment and Tourism 

Angola 
H.E. Mr. Diekumpuna Sita José 
Minister of Urban Affairs and Environment 

Argentina 
Mr. Miguel E. Pellerano 
Undersecretary of Environmental Policy, Secretariat of Environment and Sustainable Development 

Austria 
H.E. Mr. Josef Pröll 
Minister of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management 

Australia (speaking on behalf of the Umbrella Group) 
H.E. Ms. Penny Wong 
Minister for Climate Change and Water 

Bangladesh 
H.E. Ms. Ismat Jahan 
Ambassador/Permanent Representative of the People’s Republic of  
Bangladesh to the United Nations in New York 

Bahamas  
H.E. Mr. Earl Deveaux 
Minister of Works and Utilities 

Barbados 
H.E. Ms. Elizabeth Thompson 
Minister of Energy and the Environment 
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Belarus 
Mr. Alexander Nikolaevitch Apatsky 
First Deputy Minister of Natural Resources and Environmental Protection 

Belgium 
H.E. Ms. Evelyne Huytebroeck 
Minister for Environment and Energy 

Belize 
H.E. Ms. Lisa Shoman 
Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade 

Benin 
S.E. Mme. Juliette Biao Koudenoukpo 
Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature 

Bhutan 
H.E. Mr. Dasho Nado Rinchhen 
Deputy Minister of Environment, National Environment Commission 

Botswana 
H.E. Mr. Onkokame Kitso Mokaila 
Minister of Environment, Wildlife and Tourism 

Brazil 
H.E. Mr. Celso Amorim 
Minister of External Relations 

Brunei Darussalam 
H.E. Mr. Pehin Dato HJ. Abdullah Bakar 
Minister of Development 

Burkina Faso 
M. Alain Edouard Traore 
Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 

Cambodia 
H.E. Mr. Mok Mareth 
Senior Minister and Minister of Environment 

Cameroon 
S.E. M. Hele Pierre 
Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature 

Canada 
H.E. Mr. John Baird 
Minister of the Environment 

Cape Verde 
H.E. Mr. Antonio Monteiro Lima 
Ambassador/Permanent Representative of Cape Verde to the United Nations in New York 
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Chad 
M. Sandjima Dounia 
Secrétaire Général, Ministère de l’Environnement de la Qualité de Vie et des Parcs Nationaux 

Chile 
H.E. Ms. Ana Lya Uriarte 
Minister of the Environment 

China 
H.E. Mr. Xie Zhenhua 
Minister, Vice-Chairman, National Development and Reform Commission 

Colombia 
H.E. Mr. Juan Lozano-Ramirez 
Minister of Environment, Housing and Territorial Development 

Congo  
H.E. Mr. Andre Okombi-Salissa 
Minister of Tourism and Environment 

Cook Islands 
H.E. Mr. Kete Ioane 
Minister for Environment 

Croatia 
Ms. Jasenka Nécak 
Head of Sector for Atmosphere, Sea and Soil 
Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction 

Cuba 
S.E. Sr. José Antonio Diaz-Duque 
Viceministro, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

Democratic Republic of the Congo 
H.E. Mr. José Endundo Bononge 
Minister of Environment 

Denmark 
H.E. Ms. Connie Hedegaard 
Minister for Climate and Energy 

Dominican Republic 
H.E. Mr. Omar Ramirez Tejada 
Secretary of State, Secretariat of Environment and Natural Resources 

Ecuador 
H.E. Mr. Rodrigo Yepes-Enriquez 
Ambassador of Ecuador to the Republic of Indonesia 

Egypt 
H.E. Mr. Maged George Elias Ghattas 
Minister of State for Environmental Affairs 
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El Salvador 
H.E. Mr. Carlos José Guerrero Contreras 
Minister of Environment and Natural Resources 

Estonia 
H.E. Mr. Jaanus Tamkivi 
Minister of the Environment 

European Community 
H.E. Mr. Stavros Dimas 
Commissioner for the Environment 

Fiji 
H.E. Ms. Lavinia Bernadette Rounds Ganilau 
Minister for Tourism and Environment 

Finland 
H.E. Mr. Kimmo Kalevi Tiilikainen 
Minister of the Environment  

France 
H.E. Mr. Jean-Louis Borloo 
State Minister, Ministry for Ecology, Sustainable Development and Spatial Planning 

Gabon 
H.E. Ms. Georgette Koko 
Deputy Prime Minister 

Gambia 
H.E. Mr. Momodou A. Cham 
Secretary of State, Department of State for Forestry and the Environment 

Georgia 
Ms. Nona Karalashvili 
Head, Sustainable Development Department 
Ministry of Environment, Protection and Natural Resources 

Germany 
H.E. Mr. Sigmar Gabriel 
Federal Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 

Grenada (speaking on behalf of the Alliance of Small Island States) 
H.E. Mr. Angus Friday 
Ambassador/Permanent Representative of Grenada to the United Nations in New York  

Ghana 
H.E. Mr. Maxwell Kofi Jumah 
Deputy Minister of Local Government, Rural Development and the Environment 

Greece 
H.E. Mr. Stavros Kaloyannis 
Deputy Minister for the Environment 
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Guatemala 
H.E. Mr. Juan Mario Dary 
Minister of Environment and Natural Resources 

Guinea 
S.E. M. Mahmoud Camara 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement, des Eaux et Forêts 

Guyana 
H.E. Mr. Robert M. Persaud 
Minister of Agriculture 

Honduras 
H.E. Ms. Mayra Janeth Mejía del Cid 
Minister of Natural Resources and Environment 

Hungary 
H.E. Mr. Gábor Fodor 
Minister of Environment and Water 

Iceland 
H.E. Ms. Thorunn Sveinbjarnardottir 
Minister for the Environment 

India  
H.E. Mr. Kapil Sibal 
Minister of Science, Technology and Earth Sciences 

Indonesia 
H.E. Mr. Emil Salim 
Special Envoy of the President of Indonesia 
Member of the Presidential Advisory Council 

Iran (Islamic Republic of) 
H.E. Ms. Fatemeh Vaez Javadi 
Vice-President and Head of the Department of Environment 

Ireland 
H.E. Mr. John Gormley 
Minister of the Environment, Heritage and Local Government 

Italy 
H.E. Mr. Alfonso Pecoraro Scanio 
Minister for Environment, Land and Sea 

Jamaica 
Mr. Aundré Franklin 
Parliamentary Secretary, Ministry of Health and Environment 

Japan 
H.E. Mr. Ichiro Kamoshita 
Minister of the Environment 
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Jordan 
H.E. Mr. Faris Mohamad Al-Junaidi 
Deputy Minister of Environment 

Kazakhstan 
H.E. Mr. Nurlan A. Iskakov 
Minister of Environmental Protection 

Kiribati 
H.E. Mr. Tetabo Nakara 
Minister of Environment, Lands and Agricultural Development 

Kuwait 
Mr. Abbas Ali Naqi 
Under-Secretary, Ministry of Oil 

Lesotho 
H.E. Mr. Monyane Moleleki 
Minister of Natural Resources 

Liberia 
Mr. Ben Turtur Donnie 
Executive Director, Environmental Protection Agency of Liberia 

Libyan Arab Jamahiriya 
H.E. Mr. Salaheddin M. El Bishari 
Ambassador of the Libyan Arab Jamahiriya to the Republic of Indonesia 

Lithuania 
H.E. Mr. Arunas Kundrotas 
Minister of Environment 

Luxembourg 
H.E. Mr. Lucien Lux 
Minister of Environment 

Madagascar 
Mr. Rakotobe Tovondriaka 
Secretary General, Ministry of Environment, Water, Forest and Tourism 

Malawi 
H.E. Mr. John Khumbo Chirwa 
Minister of Lands and Natural Resources 

Malaysia 
H.E. Mr. Dato’ Seri Azmi Khalid 
Minister of Natural Resources and Environment 

Maldives (speaking on behalf of the least developed countries) 
H.E. Mr. Ahmed Abdulla 
Minister of Environment, Energy and Water 

MaliH.E. Mr. AG Alhassane Aghatam 
Minister of Environment 
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Mauritania 
H.E. Ms. Aicha Mint Sidi Bouna 
Minister of Environment 

Mauritius 
H.E. Mr. Anil Kumar Bachoo 
Minister of Environment and National Development Unit  

Mexico 
H.E. Mr. Juan Elvira Quesada 
Minister for Environment and Natural Resources 

Micronesia (Federated States of) 
Mr. Andrew Yatilman 
Director, Office of Environment and Emergency Management 

Monaco 
M. Patrick van Klaveren 
Ministre conseiller/Délégué permanent auprès des organismes internationaux à caractère 
scientifique, environnemental et humanitaire 

Mongolia 
H.E. Mr. Baldan Enkhmandakh 
Vice-Minister, Ministry of Nature and Environment 

Morocco 
Mr. Abdelhay Zerouali 
Secretary of State for Water and Environment 

Mozambique 
H.E. Mr. Luciano André de Castro 
Minister of Coordination for Environmental Action 

Namibia 
H.E. Mr. Willem Konjore 
Minister of Environment and Tourism 

Nepal 
Mr. Narayan Prasad Silwal 
Secretary, Ministry of Environment, Science and Technology 

Netherlands 
H.E. Ms. Jacqueline Cramer 
Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment 

New Zealand 
H.E. Mr. David Parker 
Minister Responsible for Climate Change Issues 

Nicaragua 
Mr. Lautaro Sandino Montes 
Director of Multilateral Organizations, Ministry of Foreign Affairs 
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Niger 
H.E. Mr. Mohamed Akotey 
Minister of the Environment and the fight against Desertification 

Nigeria (speaking on behalf of the African group) 
H.E. Ms. Halima Tayo Alao 
Minister of Environment, Housing and Urban Development  

Niue 
Mr. Pokotoa Sipeli 
Associate Minister, Niue Meteorological Service, Niue Climate Change Project 

Norway 
H.E. Mr. Erik Solheim 
Minister of the Environment and International Development 

Pakistan (speaking on behalf of the Group of 77 and China) 
H.E. Mr. Munir Akram 
Ambassador/Permanent Representative of Pakistan to the United Nations in New York  

Panama 
Ms. Ligia Castro de Doens 
General Administrator, National Environmental Authority of Panama 

Peru 
Mr. Manuel Bernales 
President of the National Council on Environment 

Philippines 
H.E. Mr. Jose L. Atienza, Jr. 
Secretary, Department of Environment and Natural Resources 

Poland 
H.E. Mr. Maciej Nowicki 
Minister of the Environment 

Portugal (speaking on behalf of the European Community and its member States) 
H.E. Mr. Francisco Nunes Correia 
Minister for the Environment, Spatial Planning and Regional Development  

Republic of Korea 
H.E. Mr. Kyoo-Yong Lee 
Minister of Environment  

Romania 
H.E. Mr. Silviu Stoica 
Secretary of State, Ministry of Environment and Sustainable Development 

Russian Federation 
H.E. Mr. Alexander Bedritsky 
Head of the Russian Federal Service for Hydrometeorology and  
Environmental Monitoring (Roshydromet) 
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Rwanda 
H.E. Ms. Patricia Hajabakiga 
Minister of State in charge of Lands and Environment 

Samoa 
H.E. Mr. Aliioaiga Feturi Elisaia 
Ambassador/Permanent Representative of Samoa to the United Nations in New York 

Saudi Arabia 
H.E. Mr. Ali Bin Ibrahim Al-Naimi 
Minister of Petroleum and Mineral Resources 

Senegal 
S.E. M. Djibo Leyti Ka 
Ministre d’Etat, Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature,  
des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels 

Serbia 
H.E. Mr. Sasa Dragin 
Minister of Environmental Protection 

Seychelles 
H.E. Mr. Joel Morgan 
Minister of Environment, Natural Resources and Transport 

Slovenia 
H.E. Mr. Janez Podobnik 
Minister of the Environment and Spatial Planning 

Solomon Islands 
H.E. Mr. Collin Beck 
Ambassador/Permanent Representative of the Solomon Islands to the United Nations in New York 

South Africa 
H.E. Mr. Marthinus van Schalkwyk 
Minister of Environment and Tourism 

Spain 
H.E. Ms. Cristina Narbona Ruiz 
Minister of Environment 

Sri Lanka 
Mr. Udaya Prabath Gammanpila 
Chairman, Central Environmental Authority, Ministry of Environment and Natural Resources 

Sudan 
H.E. Mr. Sulieman Mohamed Mustafa 
Ambassador of Sudan to the Republic of Indonesia 

Suriname 
H.E. Ms. Angelic Alihusain-del Castilho 
Ambassador of the Republic of Suriname to the Republic of Indonesia 
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Sweden 
H.E. Mr. Andreas Carlgren 
Minister of the Environment 

Switzerland 
H.E. Mr. Moritz Leuenberger 
Minister for the Environment, Transport, Energy and Communication 

Thailand 
H.E. Mr. Yongyuth Yuthavong 
Minister of Natural Resources and Environment 

Timor-Leste 
H.E. Mr. José Luis Guterres 
Deputy Prime Minister 

Tonga 
H.E. Lord Tuita 
Minister for Lands, Survey, Natural Resources and Environment  

Tunisia 
S.E. M. Nadhir Hamada 
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable 

Turkey 
Mr. Hasan Z. Sarikaya 
Undersecretary, Ministry of Environment and Forestry 

Tuvalu 
H.E. Mr. Tavau Teii 
Deputy Prime Minister and Minister for Natural Resources and Environment 

Uganda 
H.E. Ms. Maria Mutagamba 
Minister of Water and Environment 

Ukraine 
Mr. Vitaliy Nakhlupin 
Head of the National Environmental Investment Agency 

United Arab Emirates 
H.E. Mr. Yousef Rashid Al Sharhan 
Ambassador of the United Arab Emirates to the Republic of Indonesia 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
H.E. Mr. Hilary Benn 
Secretary of State, Department for Environment, Food and Rural Affairs 

United Republic of Tanzania 
H.E. Mr. Mark James Mwandosya 
Minister of State for Environment, Vice-President’s Office 



FCCC/KP/CMP/2007/9 
Page 58 

 

United States of America 
H.E. Ms. Paula Dobriansky 
Under Secretary of State for Democracy and Global Affairs 

Uruguay 
Mr. Gerardo Ariel Rusiñol 
Environment Director, Ministry of Foreign Affairs 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 
H.E. Ms. Maria Jacqueline Mendoza 
Ambassador, Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations 
Environment Programme 

Viet Nam 
H.E. Mr. Khoi Nguyen Pham 
Minister of Natural Resources and Environment 

Yemen 
H.E. Mr. Abdul-Rahman F. Al-Eryani 
Minister of Water and the Environment 

Zambia 
H.E. Mr. Michael L. Kaingu 
Minister of Tourism, Environment and Natural Resources  

Zimbabwe 
Ms. Margaret Sangarwe 
Permanent Secretary, Ministry of Environment and Tourism 
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  املرفق الرابع

  ٢٠١٢- ٢٠٠٨اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية يف الفترة 

  يونيه/ حزيران١٣ إىل ٢من : ٢٠٠٨فترة االجتماعات األوىل يف عام   •

  ديسمرب/ كانون األول١٢ إىل ١من : ٢٠٠٨فترة االجتماعات الثانية يف عام   •

  يونيه/ حزيران١٢ إىل ١من : ٢٠٠٩فترة االجتماعات األوىل يف عام   •

 كـانون   ١١نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٣٠من  : ٢٠٠٩فترة االجتماعات الثانية يف عام        •
  ديسمرب/األول

  يونيه/ حزيران١١مايو إىل / أيار٣١من : ٢٠١٠فترة االجتماعات األوىل يف عام   •

  نوفمرب/ تشرين الثاين١٩ إىل ٨من : ٢٠١٠فترة االجتماعات الثانية يف عام   •

  يونيه/ حزيران١٧ إىل ٦من : ٢٠١١فترة االجتماعات األوىل يف عام   •

 كـانون   ٩نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٨مـن   : ٢٠١١فترة االجتماعات الثانية يف عام        •
  ديسمرب/األول

  مايو/ أيار٢٥ إىل ١٤من : ٢٠١٢يف عام فترة االجتماعات األوىل   •

 كـانون   ٧نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٦مـن   : ٢٠١٢فترة االجتماعات الثانية يف عام        •
  ديسمرب/األول
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  املرفق اخلامس

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافالوثائق املعروضة على 
  دورته الثالثةبروتوكول كيوتو يف يف 

FCCC/KP/CMP/2007/1 من األمني التنفيذيمقدمة مذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه.  
FCCC/KP/CMP/2007/2         مبوجـب   امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئـات املنـشأة

  من األمانةمقدمة مذكرة . ٢- م أإ/٩تنفيذ املقرر : بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/3 

)اجلزءان األول والثاين(  
لسنوي املقدم من اجمللس التنفيذي آلليـة التنمية النظيفة إىل التقرير ا
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول          مؤمتر
  مذكرة مقدمة من األمانة .كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/4 

)اجلزءان األول والثاين(  
التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك املقـدم إىل           

طراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول         األ مؤمتر
  مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/5          تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكـول كيوتـو 
من مقدمة  مذكرة  . التقرير السنوي إلدارة سجل املعامالت الدويل     

  األمانة
FCCC/KP/CMP/2007/6   االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامـل       التقرير السنوي للجنة  

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2007/7 بـاء ‘ من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعـديل املرفـق           مقدم اقتراح ‘

مـذكرة  . قبل بدء نفـاذه ) ٢- م أإ/١٠املقرر  (لربوتوكول كيوتو   
  من األمانةمقدمة 

FCCC/CP/2007/5–

FCCC/KP/CMP/2007/8 
  من املكتبمقدم تقرير . تقرير بشأن وثائق التفويض

FCCC/KP/CMP/2007/INF.1          توليف التقارير املتعلقة بنطاق وحمتوى االستعراض الثاين مبوجـب
 من بروتوكول كيوتو واالستعدادات املطلوبـة إلجـراء         ٩املادة  

   من األمانة مقدمةمذكرة. االستعراض
FCCC/KP/CMP/2007/INF.2 لقة عمل بشأن اقتراح االحتاد الروسي املتعلـق بوضـع اإلجـراءات         ح

 تقرير قدمه رئيس حلقة العمل. املالئمة للموافقة على التعهدات الطوعية
FCCC/KP/CMP/2007/Misc.1 

Add.2و Add.1و 
 من بروتوكـول    ٩نطاق وحمتوى االستعراض الثاين مبوجب املادة       

تقارير مقدمـة   . الستعراضكيوتو واالستعدادات املطلوبة إلجراء ا    
  من األطراف
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FCCC/KP/CMP/2007/Misc.2  

Add.2و Add.1و 
آراء بشأن اقتراح االحتاد الروسي املتعلق بوضع اإلجراءات املالئمة         

. لتمكني أطراف بروتوكول كيوتو من اعتماد التزامـات طوعيـة         
  هلا صفة املراقب/تقارير مقدمة من األطراف ومن دولة طرف

FCCC/CP/2007/Misc.2–

FCCC/KP/CMP/2007/Misc.3 
  من توفالومقدم تقرير . اخلطة الدولية املتعلقة بالتكُيف

FCCC/KP/CMP/2007/L.1    يف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     مشروع تقرير 
  بروتوكول كيوتو عن دورته الثالثة

FCCC/CP/2007/L.1/Add.1–

FCCC/KP/CMP/2007/L.1/Add.1 
مـشروع  . تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة عشرة      مشروع  

 يف بروتوكول مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافتقرير 
  إضافة . كيوتو عن دورته الثالثة

FCCC/KP/CMP/2007/L.2      اقتراح مقدم  .  من بروتوكول كيوتو   ٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة
  من الرئيس

FCCC/KP/CMP/2007/L.3 اقتراح مقدم من   . د من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة      مزي
  الرئيس

FCCC/KP/CMP/2007/L.4 اقتراح مقدم من الرئيس. تقرير مقدم من جلنة االمتثال  
FCCC/KP/CMP/2007/L.5 استنتاجات بشأن االقتراح املقدم من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل 

. قبل بدء نفاذه) ٢- م أإ/١٠املقرر (املرفق باء يف بروتوكول كيوتو 
  اقتراح مقدم من الرئيس

FCCC/KP/CMP/2007/L.6     مـشروع اسـتنتاجات    . بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو
  مقترح من الرئيس

FCCC/CP/2007/L.6–

FCCC/KP/CMP/2007/L.7 

اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية إندونيسيا وسكان حمافظـة         
  ر قدمته مجهورية بولندامشروع قرا. بايل

FCCC/KP/CMP/2007/L.8  اقتراح مقدم من الرئيس.  منه٩استعراض بروتوكول كيوتو وفقا للمادة 
FCCC/KP/CMP/2007/L.9         استنتاجات بشأن تقرير الرئيس عن املشاورات املتعلقة بـاالقتراح 

  اقتراح مقدم من الرئيس. املقدم من االحتاد الروسي
FCCC/SBSTA/2007/4           تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن دورهتـا

 ١٨ إىل   ٧السادسة والعشرين، املعقودة يف بون يف الفتـرة مـن           
  ٢٠٠٧مايو /أيار

FCCC/SBSTA/2007/L.11          مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن
  دورهتا السابعة والعشرين
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FCCC/SBSTA/2007/L.18/Add.1    وإعادة  آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج
مشروع استنتاجات  . التحريج الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة      

  إضافة. مقترح من الرئيس
FCCC/SBSTA/2007/L.21/Add.1          إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي

 مـن  ٤ و٣األراضي واحلراجة يف إطار الفقـرتني    ستخداموتغيري ا 
مشروع استنتاجات مقتـرح مـن    .  من بروتوكول كيوتو   ٣املادة  
  الرئيس

FCCC/SBI/2007/15 and Corr.1 and 

Add.1/Corr.1 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السادسة والعشرين، املعقودة         
  ٢٠٠٧ايو م/ أيار١٨ إىل ٧يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBI/2007/L.19 مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السابعة والعشرين  
FCCC/SBI/2007/L.20           امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنـشأة مبوجـب

  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. بروتوكول كيوتو
FCCC/SBI/2007/L.21    امالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتـو     تقرير مدير سجل املع .

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBI/2007/L.23/Add.1    مشروع استنتاجات اقترحـه    . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  الرئيس
FCCC/SBI/2007/L.30 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. صندوق التكيف  
FCCC/KP/AWG/2007/2  ق العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـات اإلضـافية          تقرير الفري

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عـن          
 ١٨ إىل   ١٤أعمال دورته الثالثـة املعقودة يف بون يف الفترة مـن           

  ٢٠٠٧مايو /أيار
FCCC/KP/AWG/2007/4            تقرير الفريق العامل املخصص للنظـر يف االلتزامـات اإلضـافية

راف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عـن          لألط
أعمال اجلزء األول من دورته الرابعة املعقودة يف فيينا يف الفترة من            

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١ إىل ٢٧
FCCC/KP/AWG/2007/L.5 مشروع تقرير الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية 

ألول مبوجـب بروتوكـول     لألطراف املدرجـة فـي املرفـق ا    
  عن اجلزء الثاين من دورته الرابعة كيوتـو

 -  -  -  -  -  
 


