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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول              
 ٢٩ن يف الفتـرة مـن       كيوتو عن دورته السادسة املعقودة يف كانكو      

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /تشرين الثاين

  اجلزء األول    
  املداوالت

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
  ٥  ١٨-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً  

  ٥  ٤-٣  .............................................ول األعمالاعتماد جد  - ألف     
  ٨  ٦-٥  .........................انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب  -  باء     
  ٨  ١٢-٧  .............تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  - جيم     
  ١٠  ١٥-١٣  ...........................املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  - دال     
  ١٠  ١٧-١٦  ...........................................................احلضور  -  هاء     
  ١١  ١٨  ............................................................الوثائق  -  واو     

   مـن   ٣البنـد   (ررات واالستنتاجات الناشئة عنهما     تقريرا اهليئتني الفرعيتني واملق     - ثالثاً  
  ١١  ٢٤-١٩  ...........................................................)جدول األعمال     
  ١١  ٢١-١٩  .....................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف     
  ١٢  ٢٤-٢٢  ..........................................تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء     
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  ق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف          تقرير الفري   - رابعاً  
  ١٢  ٣٢-٢٥  ............) من جدول األعمال٤البند ( املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو     

  النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعـديالت علـى بروتوكـول               - خامساً  
  ١٤  ٣٨-٣٣  .......................................) من جدول األعمال٥البند ( كيوتـو     

  ١٥  ٤٧-٣٩  ................) من جدول األعمال٦البند ( املتعلقة بآلية التنمية النظيفة املسائل  - سادساً  
  ١٧  ٥٥-٤٨  ...................) من جدول األعمال٧البند ( املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  - سابعاً  

  ١٨  ٧٠-٥٦  ...)من جدول األعمال ٨البند (باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو املسائل املتعلقة   - ثامناً  
  ١٨  ٦١-٥٦  .................................................تقرير جلنة االمتثال  - ألف     
  طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فـرع اإلنفـاذ التـابع                -  باء     
  ٢٠  ٦٨-٦٢  .......................١٢-م أ/٧االمتثال بشأن تنفيذ املقرر  للجنـة         
  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل بـاإلجراءات واآلليـات املتعلقـة             - جيم     
  ٢٢  ٧٠-٦٩  ..........................................................تثالباالم         

  ٢٢  ٨١-٧١  ................................)من جدول األعمال ٩البند (صندوق التكيف   - تاسعاً  
  ٢٢  ٧٧-٧١  .......................................تقرير جملس صندوق التكيف  - ألف     
  ٢٣  ٨١-٧٨  .........................................استعراض صندوق التكيف  -  باء     

   مـن   ١٠البنـد   (ات وأحكام بروتوكول كيوتو األخرى      استعراض تنفيذ االلتزام    - عاشراً  
  ٢٤  ٩٤-٨٢  ...........................................................)جدول األعمال     
  ٢٤  ٨٣-٨٢  ..............................املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل  - ألف     
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة  -  باء     
  ٢٤  ٨٥-٨٤  ..........................واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو         
  درجـة يف املرفــق     التقارير السنوية عن التجميع واحملاسبة لألطراف امل        - جيم     
  ٢٥  ٨٨-٨٦  .....................................مبوجب بروتوكول كيوتو بـاء         
  ٢٥  ٩٠-٨٩  ..............................بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - دال     
  ٢٦  ٩٢-٩١  .......... من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   -  هاء     
  ٢٦  ٩٤-٩٣  ............ من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة   -  واو     

   مـن   ١١البند  (عديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو      اقتراح مقدم من كازاخستان لت      - حادي عشر  
  ٢٦  ١٠٠-٩٥  ...........................................................)جدول األعمال     

  ٢٧  ١٠٤-١٠١  ...............) من جدول األعمال١٢البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ثاين عشر  
  ٢٧  ١٠٢-١٠١  .................٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   - ألف     
  ٢٧  ١٠٢-١٠١  .........................٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية يف فترة السنتني          
  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول  -  باء     
  ٢٨  ١٠٤-١٠٣  ............................................................ كيوتو         
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  وصـفه  مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطـراف العامـل ب             - ثالث عشر  
  ٢٨  ١٠٥  ........) من جدول األعمال١٣البند ( األطراف يف بروتوكول كيوتو اجتمـاع     

  ٢٨  ١١٠-١٠٦  ...........................) من جدول األعمال١٤البند ( اجلزء الرفيع املستوى  - رابع عشر  
  ٢٨  ١٠٧-١٠٦  ...........................حفل ترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  - ألف     
  ٢٩  ١٠٨  ...................................................بيانات األطراف  -  باء     
  ٢٩  ١٠٩  .......................................ت مسؤويل األمم املتحدةبيانا  - جيم     
  ٢٩  ١١٠  ................................املداوالت خالل اجلزء الرفيع املستوى  - دال     

  ٣٠  ١١١  .........) من جدول األعمال١٥البند ( بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - خامس عشر  
  ٣٠  ١١٢  .................................) من جدول األعمال١٦البند ( مسائل أخرى  - سادس عشر  

  ٣٠  ١١٥-١١٣  .................................) من جدول األعمال١٧د البن( اختتام الدورة  - سابع عشر  
  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف              - ألف     
  ٣٠  ١١٣  ................................كيوتو عن دورته السادسة بروتوكول         
  ٣١  ١١٥-١١٤  ......................................................انتهاء الدورة  -  باء     

  املرفقات
تحدة اليت حضرت الـدورة     أطراف بروتوكول كيوتو، والدول املراقبة، ومنظمات األمم امل         -  األول  

  ٣٢  . . . . . . . . . . . . السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠١١اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية،   -  الثاين  
الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو              -  الثالث  

  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رته السادسةيف دو
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  اجلزء الثاين
األطراف اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 

  يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة

املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف                
  بروتوكول كيوتو

    FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1  
    املقرر
نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية        : اتفاقات كانكون   ٦-إم أ/١

لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف دورتـه اخلامـسة             
  عشرة

  استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة: اتفاقات كانكون  ٦-م أإ/٢
  دوق التكيف تقرير جملس صن  ٦-م أإ/٥
  استعراض صندوق التكيف  ٦-م أإ/٦
   لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتوكازاخستاناقتراح مقدم من   ٦-م أإ/٨
  ٢٠١٣-٢٠١٢منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني   ٦-م أإ/٩

ـ        ٦-م أإ/١٠  من املادة   ٢ة عمالً بالفقرة    املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية املقدم
   من بروتوكول كيوتو٧

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو لصاحل البلدان النامية  ٦-م أإ/١١
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  ٦-م أإ/١٢
  جلنة االمتثال  ٦-م أإ/١٣

    القرار
 املتحـدة وواليـة كينتانـا رو        اإلعراب عن االمتنان حلكومة الواليات املكسيكية       ٦-م أإ/١

  وسكان مدينة كانكون
    FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.2  

     املقرر
  مزيد من اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة   ٦-م أإ/٣
   من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة    ٦-م أإ/٤
ت اجليولوجية بصفته من أنـشطة      احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينا         ٦-م أإ/٧

  مشاريع آلية التنمية النظيفة
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  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

افُتتحت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               -١
 مـن   ١٣ من املادة    ٦مبوجب الفقرة   ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   

         / تـشرين الثـاين    ٢٩بفندق مون باالس، يف كانكون باملكـسيك، يف         روتوكول كيوتو   ب
وافتتحت الدورة وزيرة الشؤون اخلارجية للواليات املكـسيكية املتحـدة،          . ٢٠١٠نوفمرب  
اجتمـاع  /ورئيسة الدورة السادسة ملـؤمتر األطـراف      باتريسيا إسبينوزا كانتيلالنو،    السيدة  
  .)١(األطراف

باسـم  (، واليمن   )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (ىل ببيانات ممثلو غرينادا     وأد  -٢
باسـم االحتـاد    (، وبلجيكا   )باسم جمموعة الدول العربية   (، ومصر   ) والصني ٧٧ل جمموعة ا 

باسم جمموعة  (، وسويسرا   )باسم اجملموعة اجلامعة  (، وأستراليا   )األورويب والدول األعضاء فيه   
باسـم  (، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة      )باسم أقل البلدان منواً   (وليسوتو  ،  )السالمة البيئية 

التحالف البوليفـاري لـشعوب     باسم  (، ودولة بوليفيا املتعددة القوميات      )اجملموعة األفريقية 
، )باسم جمموعة جزر احمليط اهلادئ    (، وفانواتو   ) املعاهدة التجارية للشعوب   -أمريكا الالتينية   

  . ، وتوفالو)ومة تكامل أمريكا الوسطىباسم منظ(وبليز 

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

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

اجتماع األطراف ألغراض النظر يف هذا البند الفرعي        /ُعرضت على مؤمتر األطراف     -٣
نوفمرب، مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي      / تشرين الثاين  ٢٩، املعقودة يف    )٣(يف جلسته األوىل  

__________ 

 عـشرة ملـؤمتر     الـسادسة اجتماع األطراف باالقتران مع الدورة      / ملؤمتر األطراف  السادسةُعقدت الدورة    )١(
وترد يف تقرير مؤمتر األطراف اإلشارات املتعلقة   . صلوترد مداوالت مؤمتر األطراف يف تقرير منف      . األطراف

وتـرد يف كـال     .  افتتاح مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ       لدى هبا   اليت أُديل بالبيانات وكلمة الترحيب    
اجتماع األطراف خالل  /التقريرين مداوالت اجللسات املشتركة اليت عقدها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف         

 .رفيع املستوى من الدورتنياجلزء ال

اجتماع األطراف وفقـاً  / جلسات مؤمتر األطرافأثناء بعضعيَّنت الرئيسة نائباً للرئيس ليتوىل مهام الرئيس      )٢(
إال أنه توخياً للتبـسيط،     . )FCCC/CP/1996/2 الوثيقة   انظر( من مشروع النظام الداخلي املطبَّق       ٢٤للمادة  

 .اء هذا التقريراسُتخدمت كلمة الرئيسة يف مجيع أجز
 .اجتماع األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة/جلسات مؤمتر األطراف )٣(
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وكان جدول األعمال   ). FCCC/KP/CMP/2010/1(تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه      
اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة، مع      /املؤقت قد أُِعد باالتفاق مع رئيسة مؤمتر األطراف       

لدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيـذ  مراعاة اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل ا 
  .اجتماع األطراف/وآراء أعضاء مكتب مؤمتر األطراف

اجتماع األطراف يف دورته السادسة، اعتمـد       / القتراح رئيسة مؤمتر األطراف    وتبعاً  -٤
  :اجتماع األطراف جدول األعمال بصيغته التالية/مؤمتر األطراف

  .افتتاح الدورة  -١  
  :ائل التنظيميةاملس  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  انتخاب األعضاء الذين سيحلون حمل أعضاء املكتب؛  )ب(    
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )ج(    
  .املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(    
  :اجات الناشئة عنهماتقريرا اهليئتني الفرعيتني واملقررات واالستنت  -٣  
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(    
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(    
تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة           -٤

  .يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو
ـ       -٥ ن األطـراف إلدخـال تعـديالت علـى         النظر يف املقترحات املقدمة م

  .كيوتو بروتوكول
  .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٦  
  .املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٧  
 :املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو  -٨  

 تقرير جلنة االمتثال؛  )أ(    

عن فرع اإلنفاذ   دم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر        ـن مق ـطع  )ب(    
 ؛١٢-م أ/٧ بشأن تنفيذ املقرر التابع للجنة االمتثال

تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة          )ج(    
 .باالمتثال
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  :            صندوق التكيف  - ٩  

 تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(    

 .استعراض صندوق التكيف  )ب(    

 :بروتوكول كيوتو األخرىاستعراض تنفيذ االلتزامات وأحكام   -١٠  

 سجل املعامالت الدويل؛املسائل املتعلقة ب  )أ(    

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول            )ب(    
 ؛ واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتولالتفاقية

 عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق        ةرير السنوي االتق  )ج(    
 اء مبوجب بروتوكول كيوتو؛ب

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )د(    

   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤ بالفقرة علقةاملسائل املت  )ه(    

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   )و(    

  .   وتو                                                     اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كي  -  ١١  

  :                               املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -  ١٢  

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(    

 ؛٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني لأداء امليزانية   )ب(    

ازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب        ـامتي  )ج(    
 .بروتوكول كيوتو

 اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه    مسائل أخرى أحالتها    -١٣  
 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 .اجلزء الرفيع املستوى  -١٤  

 .املشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات   -١٥  

 .مسائل أخرى  -١٦  

 :اختتام الدورة  -١٧  

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

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

نوفمرب، أشارت الرئيـسة إىل أنـه       / تشرين الثاين  ٢٩يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٥
 املكتب ميثل طرفاً يف االتفاقية      ُيستعاض، مبوجب بروتوكول كيوتو، عن أي عضو من أعضاء        

لكنه ال يكون يف ذلك الوقت طرفاً يف بروتوكول كيوتو، بعضو إضايف تنتخبه األطـراف يف    
 لعدم اكتمـال انتخابـات       بأنه نظراً  وأحاطت الرئيسة االجتماع علماً   . الربتوكول من بينها  

 األطراف يف دورته اجتماع/مكتب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة ومؤمتر األطراف        
  .السادسة، سُيتناول هذا البند الفرعي يف جلسة الحقة

 علـى   اجتماع األطراف إىل تناول هذا البند الفرعي ثانيـةً        /ومل يعد مؤمتر األطراف     -٦
              يف االتفاقيـة ويف اعتبار أن مجيع أعضاء املكتب املنتخـبني مـن تـوهم ميثلـون أطرافـاً        

  .الربوتوكول معاً

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  -م جي  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

اجتماع األطراف، لدى تقدميها هذا البند      /استرعت الرئيسة االهتمام مؤمتر األطراف      -٧
، إىل شروح جدول األعمـال      نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٩الفرعي يف اجللسة األوىل املعقودة يف       

والحظـت أن اهليئـتني الفـرعيتني       . FCCC/KP/CMP/2010/1ت الوارد يف الوثيقـة      املؤق
لوضع مـشاريع مقـررات     ديسمرب،  /كانون األول  ٤ستجتمعان، قبل اختتام دورتيهما يف      

  .اجتماع األطراف/واستنتاجات لعرضها على مؤمتر األطراف
راف إحالة بنود إىل    اجتماع األط /وبناء على اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف         -٨

اهليئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي مشاريع املقـررات أو االسـتنتاجات املناسـبة، علـى               
  :التايل النحو

  اهليئة الفرعية للتنفيذ     
  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  )ج(٨البند 
  املعامالت الدويلسجل املسائل املتعلقة ب  )أ(١٠البند 
 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           )ب(١٠البند 

  واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو
ــاء   عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق ةرير السنوياالتق  )ج(١٠البند  ب

  مبوجب بروتوكول كيوتو
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   القدرات مبوجب بروتوكول كيوتوبناء  )د(١٠البند 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ بالفقرة علقةاملسائل املت  )ه(١٠البند 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(١٢البند 
  ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني لأداء امليزانية   )ب(١٢البند 
 أة مبوجـب  لني يف اهليئـات املنـش     ازات وحصانات األفراد العام   ـامتي  )ج(١٢البند 

  بروتوكول كيوتو

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ بالفقرة املتصلةاملسائل   )و(١٠البند 
تقرير الفريق العامـل املخـصص   " من جدول األعمال املعنون  ٤وفيما يتعلق بالبند      -٩

، "ضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو         املعين بااللتزامات اإل  
، السيد جـون آش     )الفريق العامل املخصص  (أبلغت الرئيسة املندوبني بأن رئيس هذا الفريق        

عند اجتماع األطراف تقريراً عن أعمال الفريق       /، سيقدم إىل مؤمتر األطراف    )أنتيغوا وبربودا (
  .االنتهاء منه

اجتماع األطراف على املضي قـدماً يف عملـه اسـتناداً إىل           /ر األطراف واتفق مؤمت   -١٠
  .االقتراحني املقدَّمني من الرئيسة

الفريق العامل املخصص الضوء على التقـدم الكـبري     ويف اجللسة ذاهتا، سلط رئيس        -١١
الذي أحرز يف إطار الفريق العامل املخصص، والحظ أن اخليارات املتبقية قد تتطلب صياغة              

 وأعلن عن اعتزامـه مـساعدة       .ار سياسي أو توفيقي يكون مبثابة األساس لنتيجة توافقية        قر
للفريـق العامـل    األطراف على جتسيد رغبتها اليت أعربت عنها يف الدورة الرابعة عـشرة             

جمموعة مّتزنة من احللول    ، املعقودة يف تياجنني بالصني، للعمل يف سبيل التوصل إىل           املخصص
.  إىل النص الذي جرى التوصل إليه يف تياجنني        يق تقدمي مقترحات استناداً   يف كانكون عن طر   

قيادهتما ومساعدهتما، وأوضح أنه يتطلـع      وأعرب الرئيس عن شكره للرئيسة ولفريقها على        
  .للعمل مع الرئاسة لتحقيق األهداف اليت تسعى إليها األطراف يف كانكون

زامها الشخصي بالتوصل إىل نتائج متفـق        الرئيسة على الت   ويف اجللسة ذاهتا، أكدت     -١٢
 يف جـو منفـتح      الفريق العامل املخـصص   عليها يف كانكون وبالعمل عن كثب مع رئيس         

وهلذه الغاية، عقدت الرئيسة جلـسة      . وشفاف وشامل ودعم العمل اهلائل الذي يضطلع به       
وقع أن ينظر   ديسمرب كان اهلدف منها عرض املسائل اليت يت       / كانون األول  ٤عامة تقييمية يف    

  .فيها الوزراء واملمثلون اآلخرون يف اجلزء الرفيع املستوى قبل بدء جلساته
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  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -دال   
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

ديسمرب، ذكَّرت الرئيسة   / كانون األول  ١٠يف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف         -١٣
 ١-م أإ/٣٦اجتماع األطراف كان قد اعتمد يف دورتـه األوىل املقـرر       /األطرافبأن مؤمتر   

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

م، وفقاً لإلجراءات املعمول هبا، تقريراً واحـداً        األطراف، وأن مكتب مؤمتر األطراف سيقد     
  .اجتماع األطراف للموافقة عليه/عن وثائق التفويض إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

الذي أشـار إىل أن      ،)٤(ووجهت الرئيسة االنتباه إىل التقرير املتعلق بوثائق التفويض         -١٤
داخلي املطبَّق، بفحص وثائق تفـويض       من مشروع النظام ال    ٢٠املكتب قام، مبوجب املادة     
  . ممثلي األطراف ووافق عليها

اجتماع األطـراف، اسـتناداً إىل تقريـر    /ويف اجللسة نفسها، وافق مؤمتر األطراف     -١٥
املكتب وإىل وثائق التفويض اإلضافية املقدمة من ثالثة أطراف هـي إندونيـسيا ورومانيـا               

  .طراف املشاركة يف الدورةوصربيا، على وثائق التفويض املقدمة من األ

  احلضور  -هاء   
اجتماع األطراف، ودوريت اهليئتني الفرعيتني     /حضر الدورة السادسة ملؤمتر األطراف      -١٦

 طرفاً يف بروتوكول كيوتو، فضالً عن الدول اليت هلـا           ١٩٠اللتني تزامنتا معها، ممثلون عن      
وأمانات االتفاقيات، والوكـاالت    صفة املراقب، وممثلون عن هيئات وبرامج األمم املتحدة،         

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

، فإن مقرر مؤمتر األطراف املتعلـق بقبـول مـشاركة           ١-م أإ /٣٦ووفقاً للمقرر     -١٧
ولالطالع على  . اجتماع األطراف /ى مؤمتر األطراف  املنظمات بصفة مراقب سيطبق أيضاً عل     

قائمة املنظمات اليت مسح هلا باملـشاركة بـصفو مراقـب يف مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                  
  .)٥()٣ و٢اجلزءان  (FCCC/CP/2010/INF.1اجتماع األطراف، انظر الوثيقة /األطراف

__________ 

)٤( FCCC/CP/2010/6–FCCC/KP/CMP/2010/11. 
لالطالع على احملضر الكامل للمداوالت اليت تناولت هذا البند الفرعي ملؤمتر األطراف املتعلـق مبـشاركة                 )٥(

 .FCCC/CP/2010/7 من الوثيقة ١٧ و١٦رتني املنظمات بصفة مراقب، انظر الفق
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  الوثائق  -واو   
اجتماع األطراف يف   /مؤمتر األطراف ترد يف املرفق الثالث الوثائق اليت ُعرضت على           -١٨

  .دورته السادسة

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

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

اجتماع األطراف تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة        /افُعرض على مؤمتر األطر     -١٩
 ٣١والتكنولوجية عن دورهتا الثانية والثالثني اليت ُعقدت يف بون، بأملانيا، يف الفتـرة مـن                

  .)٦(٢٠١٠يونيه /حزيران ١٠مايو إىل /أيار
ديسمرب، عرض رئـيس اهليئـة      /كانون األول  ١٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٢٠
، مشروع تقرير هذه اهليئة     )مايل(فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد ماما كونايت        ال

اجتمـاع  /عن دورهتا الثالثة والثالثني، وقدم تقريراً شفوياً عن النتائج املتصلة مبؤمتر األطراف           
ثانية وكانت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد أوصت، يف دورتيها ال      . األطراف

والثالثني والثالثة والثالثني، مبشروع مقرر واحد يتضمن خيـارين لعرضـه علـى مـؤمتر               
  .اجتماع األطراف للنظر فيه واستكماله/األطراف

ديسمرب، وبنـاء علـى     / كانون األول  ١١ و ١٠ويف اجللسة نفسها، املستأنفة يومي        -٢١
 بعنـوان   ٦-م أا /٧ املقـرر    اجتماع األطراف /اعتمد مؤمتر األطراف  ،  )٧(اقتراح من الرئيسة  

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية بصفته من أنشطة مـشاريع             "
وبناء على اقتراح من الرئيـسة، أحـاط مـؤمتر          وباإلضافة إىل ذلك،    ". آلية التنمية النظيفة  

ايت علـى   اجتماع األطراف علماً بتقرير رئيس، وأعربت عن تقديرها للسيد كون         /األطراف
وأدىل . عنايته وحسن أدائه ألعماله كرئيس للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة        

  .ممثلو ستة أطراف ببيانات يف إطار هذا البند

__________ 

)٦( FCCC/SBSTA/2010/6. 
)٧( FCCC/KP/CMP/2010/L.10.  
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  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

فرعية للتنفيذ عن دورهتا    اجتماع األطراف تقرير اهليئة ال    /ُعرض على مؤمتر األطراف     -٢٢
        / حزيـران  ٩مـايو إىل    / أيار ٣١الثانية والثالثني اليت ُعقدت يف بون، بأملانيا، يف الفترة من           

  .)٨(٢٠٠٩يونيه 
ديسمرب، عرض رئيسة اهليئـة     / كانون األول  ١٠ويف اجللسة العاشرة اليت ُعقدت يف         -٢٣

مشروع تقرير اهليئة الفرعية عن دورهتا      ) ياأسترال(جونز   - الفرعية للتنفيذ السيد روبرت أون    
اجتماع / وقدم تقريراً شفوياً عن النتائج اليت حتققت يف إطار مبؤمتر األطراف           ،الثالثة والثالثني 

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورتيها الثانية والثالثني والثالثة والثالثني مبشروع           . األطراف
  .اجتماع األطراف/ات لكي يعتمدها مؤمتر األطرافاستنتاج واحد وأربعة مشاريع مقرر

اجتمـاع  /ويف اجللسة نفسها، وبناًء على اقتراح من الرئيسة، أحاط مؤمتر األطراف            -٢٤
ملا قامـت   جونز   - أوناألطراف علماً بالتقرير املشار إليه أعاله، وأعرب عن تقديره للسيد           

  .رعية للتنفيذبه من عمل شاق خالل السنة املاضية كرئيس للهيئة الف

ات اإلضافية لألطراف ـتقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزام  -رابعاً   
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٤البند (

ديـسمرب، دعـت    /كانون األول  ١١-١٠يف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -٢٥
ماع األطراف رئيس الفريق العامل املخصص، السيد جـون آش،          اجت/رئيسة مؤمتر األطراف  

  .اجتماع األطراف عن نتائج أعمال الفريق/إىل تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف
وأبلغ رئيس الفريق العامل املخصص أن الفريق وافق على إحالـة مـشروعي               - ٢٦

 لعامل املخصص أيضاًالفريق اوأبلغ رئيس . )٩(اجتماع األطراف/مؤمتر األطرافمقررين إىل 
أن أوكرانيا قدمت معلومات تتعلق مبستواها املرجعي املؤقت إلدارة الغابات، ستدرج بالنسبة            

  .FCCC/KP/AWG/2010/L.8/Add.2ألوكرانيا يف املرفق األول للوثيقة 
وأعرب رئيس الفريق العامل املخصص عن امتنانه للرئيسة على ما حترت بـه مـن                 -٢٧

ى من خالل حسن إدارهتا يف سلسلة من املشاورات غري الرمسية اهلادفـة،             عزمية، وهو ما جتل   
  . واجللسات العامة التقييمية والتعامل مع مجيع األطراف

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2010/10و Add.1. 
)٩( FCCC/KP/AWG/2010/L.8/Add.1و Add.2. 
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 رئيس الفريق العامل املخـصص      اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف وشكرت رئيسة     -٢٨
روعي املقررين  إىل إقرار مش  اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف على العمل الذي أجنزه ودعت      

نتائج أعمال الفريق العامل املخـصص      "اللذان أحاهلما الفريق العامل املخصص ومها بعنوان        
املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو يف             

  ."استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة"و" ةدورته اخلامسة عشر
وذكر ممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات أن بلده يعترض على مشروعي املقررين،              -٢٩

وأحاطت الرئيسة علما مبوقف دولـة      . وأن بلده يشعر أنه ال يوجد توافق يف اآلراء إلقرارمها         
بوليفيا املتعددة القوميات وأكدت للوفد أن موقف بلده سيسجل على النحـو الواجـب يف               

نت الرئيسة أن مشروعي املقررين قد اعتمدا وأهنما سيعتربان جزءاً مـن            وأعل. حماضر املؤمتر 
 أهنما ميثالن حقبة جديدة يف التعاون الدويل يف جمال مكافحة تغري            اتفاقات كانكون، مالحظةً  

 إن هذين املشروعني ال حيظيـان       وقال ممثل من دولة بوليفيا املتعددة القوميات جمدداً       . املناخ
بلده ال يسعه تأييدمها على اعتبار أن بلده يرى أنه عندما تعـرب دولـة               بتوافق اآلراء وأن    

واعتـربت  . صراحة عن اعتراضها على قرار ما فإن ذلك يعين أنه ال يوجد توافـق يف اآلراء              
الرئيسة أن توافق اآلراء ال يعين اإلمجاع أو أن يتمكن وفد واحد من فرض حق النقض على                 

وأكدت الرئيسة أهنا ال ميكنها جتاهل رؤية أو موقف         . قرتاإلرادة اجلماعية اليت تشكلت وأُ    
 عن ذلك أن القرار قد اختذ حسب األصول وهنأت مجيع    واعتربت فضالً .  طرفاً ١٩٣وطلب  

  .األطراف على هذه النتيجة
اجتمـاع األطـراف،    /ويف اجللسة املشتركة الثانية ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف         -٣٠

ديسمرب، أدىل رئيس الواليات املكسيكية املتحـدة،       /كانون األول  ١١ و ١٠املعقودة يومي   
السيد فيلييب خيسوس كالديرون هينوخوزا، ببيان رحب فيه باتفاقات كانكون، وأعرب عن            
امتنانه جلميع الوفود، وال سيما الوزراء الذين أداروا املفاوضات حىت الساعات األخرية، وإىل             

سادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسادسة ملـؤمتر         السيدة إسبينوزا، رئيسة الدورة ال    
  .اجتماع األطراف/األطراف

 طرفاً، منها ممثل حتدث باسـم       ١٦ويف اجللسة املشتركة نفسها، أدل ببيانات ممثلو          -٣١
. حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وآخر باسم اجملموعة اجلامعـة        أقل البلدان منواً، وآخر باسم      

املنظمات غـري   :  ممثلو منظمات غري حكومية من فئات املنظمات التالية        وأدىل ببيانات أيضاً  
احلكومية للدفاع عن البيئة، والشباب، والشعوب األصلية، واحلكومات احمللية والـسلطات           

  .البلدية، والنقابات
ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، وبناء على اقتراح مـن الرئيـسة، انتخـب مـؤمتر                 -٣٢

 لفريق العامل املخصص،    رئيساً) نيو زيلندا (ألطراف السيد أدريان ماسي     اجتماع ا /األطراف
وبإجرائه هذه االنتخابات، يكـون مـؤمتر       .  للرئيس نائباً) السنغال(والسيدة مادلني ديوف    

 من مـشروع    ٢٥اجتماع األطراف قد قرر التخلي على سبيل االستثناء عن املادة           /األطراف
  .النظام الداخلي اجلاري العمل به
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النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على   - خامساً 
  بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٥البند (

 كـانون   ١١-١٠ و ١يف اجللسات الثالثة واجللسة العاشرة املـستأنفة، املعقـودتني يف           -٣٣
         ثـائق  اجتمـاع األطـراف الو    /ديسمرب، على التوايل، ُعرضت على مـؤمتر األطـراف        /األول

، FCCC/KP/CMP/2009/4، وFCCC/KP/CMP/2009/3، وFCCC/KP/CMP/2009/2: التاليــــة
، FCCC/KP/CMP/2009/7، و  FCCC/KP/CMP/2009/6، و  FCCC/KP/CMP/2009/5و
، FCCC/KP/CMP/2009/10، و  FCCC/KP/CMP/2009/9، و  FCCC/KP/CMP/2009/8و
، FCCC/KP/CMP/2009/13و،   FCCC/KP/CMP/2009/12، و  FCCC/KP/CMP/2009/11و
  .FCCC/KP/CMP/2010/3و

ولدى عرض هذا البند يف اجللسة الثالثـة، أشـارت الرئيـسة إىل أن األطـراف                  -٣٤
على النحو الوارد يف الوثـائق املـذكورة يف         ( مقترحاً لتعديل بروتوكول كيوتو      ١٣ قدمت
  ).  أعاله٣٣الفقرة 
ووفقـاً  . ٢٠٠٩ل كيوتو يف عـام       لتعديل بروتوكو   اقتراحاً ١٢وتلقت األمانة     - ٣٥

 من بروتوكول كيوتو، أرسلت األمانة نص كل تعديل من التعـديالت  ٢١ و ٢٠للمادتني  
املقترحة إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو واألطراف يف االتفاقية والدول املوقعة عليهـا،             

طـراف مـن    لعدم متكن األغري أنه نظراً. ة اخلامسةرقبل ستة أشهر من موعد انعقاد الدو      
بشأن كيفية املضي قُدماً يف معاجلة هذه االقتراحات يف الدورة        التوصل إىل توافق يف اآلراء،      

اجتماع األطراف، فقد أُدرج بند جدول األعمـال يف جـدول           /اخلامسة ملؤمتر األطراف  
  .اجتماع األطراف/األعمال املؤقت للدورة السادسة ملؤمتر األطراف

، تعديالت مقترحـة    ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ت غرينادا، يف    وباإلضافة إىل ذلك، قدم     -٣٦
، أرسلت األمانة نص هذا التعديل املقتـرح إىل  ٢١ و٢٠ووفقاً للمادتني   . لربوتوكول كيوتو 

األطراف يف بروتوكول كيوتو وإىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها، مبذكرة شـفوية             
  .٢٠١٠مايو / أيار٢٨مؤرخة 

 أطراف ببيانات، وكان من بينهم ممثل حتدث باسم حتالف الـدول            وأدىل ممثلو ستة    - ٣٧
:  ممثلون عن منظمات غري حكومية من الفئتني التاليتني        أيضاًوأدىل ببيانات   . اجلزرية الصغرية 

  .املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة، والشباب
اف اإلبقاء على هذه    اجتماع األطر /مؤمتر األطراف وبناًء على اقتراح من الرئيسة، قرر         -٣٨

ديسمرب، وبناًء علـى  / كانون األول١١-١٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف   . املسألة قيد النظر  
اجتماع األطراف إدراج هذا البند يف جدول األعمال        /اقتراح من الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف     
 من  ١٦واملادة  ) ج(١٠  باملادة اجتماع األطراف، عمالً  /املؤقت للدورة السابعة ملؤمتر األطراف    

  .مشروع النظام الداخلي الذي جيري العمل به
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  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

 ١جلسته الثانيـة املعقـودة يف        األطراف يف اجتماع  /مؤمتر األطراف ُعرضت على     -٣٩
 اليت تتـضمن التقريـر الـسنوي        FCCC/KP/CMP/2010/10ديسمرب، الوثيقة   /كانون األول 

ويغطـي  . اجتماع األطراف/للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدم إىل مؤمتر األطراف 
 ١٤ إىل   ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧التقرير األنشطة املضطلع هبا خالل الفترة من        

  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
بند، إىل أن آلية التنمية النظيفة هي آليـة         وأشارت الرئيسة، يف سياق عرضها هذا ال        -٤٠

فريدة من نوعها تؤدي دوراً حمورياً يف دعم مسامهة األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول                 
لالتفاقية، اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، يف جهود التخفيف من آثـار تغـري                

لبلدان الناميـة الـيت تستـضيف       املناخ، كما أهنا تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ل         
  .مشاريع يف إطار هذه اآللية

وبناًء على دعوة من الرئيسة، قدم رئيس اجمللس التنفيذي لآللية، الـسيد كليفـورد       -٤١
 للتقرير السنوي للمجلس الذي اشتمل علـى عـدد مـن             عاماً ، عرضاً )جامايكا(ماهلونغ  

.  دورته الـسادسة   اع األطراف يف  اجتم/التوصيات بشأن مقررات ليعتمدها مؤمتر األطراف     
، مبا يف ذلك علـى      ٢٠١٠عدد من االجنازات اهلامة اليت حتققت يف عام         وسلط الضوء على    

ودعـا  . وجه اخلصوص وضع واعتماد إجراءات جديدة للتسجيل واإلصدار واالسـتعراض         
 السيد ماهلونغ األطراف أيضاً إىل توضح نوايا للمجلس وجلميع أصحاب املصلحة يف آليـة             

التنمية النظيفة وذلك بإعادة تأكيد رغبتها يف أن تستمر اآللية وببـدء النظـر يف املقـررات               
  .املطلوب اختاذها لتمكني اآللية من مواصلة العمل يف املرحلة القادمة

 ٢٦وعقب التقرير الذي قدمه رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، أدىل ممثلو            -٤٢
حد ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم االحتاد األورويب والدول          طرفاً وكيان مراقب وا   

وأدىل . األعضاء فيه وآخر باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية           
ببيانات أيضاً ممثل عن منظمة معنية تابعة ملنظومة األمم املتحـدة وممثلـو الفئـات التاليـة                 

وعات األعمال والصناعة، واملنظمات البيئية غري احلكوميـة،        جمم: للمنظمات غري احلكومية  
  .واحلكومات احمللية والسلطات البلدية، واملرأة وشؤون اجلنسني

وأشارت الرئيسة إىل أنه، لالعتراف بعمل اجمللس التنفيذي وتقدمي مزيد من التوجيه              -٤٣
طار هذا البند من جـدول      اجتماع األطراف مقرراً يف إ    /إليه، ينبغي أن يعتمد مؤمتر األطراف     

اجتماع األطراف /وبناء على اقتراح الرئيسة، قرر مؤمتر األطراف. األعمال يف دورته السادسة
دو رإنشاء فريق اتصال معين هبذا البند من جدول األعمال، يشترك يف رئاسـته الـسيد إدوا               

  ).اليابان(والسيد كونيهيكو شيمادا ) بريو(كالفو 
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اً إىل وجود تباين يف اآلراء يف آلية التنمية النظيفة بـشأن مـسألة              وأشارت الرئيسة أيض    -٤٤
اجتماع األطراف على النظر    /وبناء على اقتراحها، اتفق مؤمتر األطراف     . احتجاز الكربون وختزينه  

  .)١٠(يف هذه املسألة يف مشاورات غري رمسية يتوىل تيسريها عضو رفيع املستوى من وفد املكسيك
األطراف بأنه ينبغي أن تنتخب آلية التنمية النظيفة يف الدورة عدداً           وذكّرت الرئيسة     -٤٥

وأشارت إىل أهنا كانت قد طلبت مـن  . من األعضاء واألعضاء املناوبني يف جملسها التنفيذي      
وأبلغـت الرئيـسة    . إجراء مشاورات بشأن هذه املسألة    ) سلوفينيا(السيد أندري كرانيتش    

  .تقدم خطياً من ِقَبل اجلهات املعنية اليت مل تفعل ذلك بعداألطراف بأن الترشيحات ينبغي أن 
ديسمرب، أبلغـت   / كانون األول  ١١-١٠ويف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -٤٦

ويف هذه اجللسة، وبناًء على اقتـراح مـن        . الرئيسة أن فريق االتصال قد قدم مشروع مقرر       
مزيـد مـن    " بعنوان   ٦-م أإ /٣طراف املقرر   اجتماع األ /مؤمتر األطراف اعتمد  ،  )١١(الرئيسة

  ".اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة
ويف اجللسة نفسها، أفادت الرئيسة عن نتائج املشاورات اليت أجراها السيد كرانيتش              -٤٧

وبناء على اقتراح من الرئيـسة،      . بشأن انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي آللية التنمية النظيفة       
اجتماع األطراف األعضاء واألعضاء املنـاوبني التاليـة أمسـاؤهم          /ر األطراف انتخب مؤمت 

  :)١٢(النظيفة للمجلس التنفيذي آللية التنمية

    العضو املناوب  العضو
السيدة توسي مبانو مبانو 

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية(
  أفريقيا  )غامبيا(السيدة فاتو غايي 

  آسيا  )األردن(حسني بدارين السيد  )باكستان(السيد شفقة كاكاخيل 
السيد دانيال أورتيغا باتشريو 

  )١٣()إكوادور(
السيد خوسي ميغال ليفا 

   )١٤()غواتيماال(
  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

اململكة (السيد مارتن هيسيون 
  )املتحدة

املفوضية (السيد توماس بريهنامي 
  )األوروبية

  أوروبا الغربية ودول أخرى

 األطراف املدرجة يف املرفق األول  )النرويج(السيد بيري ستيانسن  )اليابان(ريو كوروكي السيد أكيه

__________ 

ديسمرب، أبلغت الرئيسة أن هذه املشاورات      / كانون األول  ١١-١٠يف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف        )١٠(
 . أعاله٢٠ها مشروع مقرر، على حنو ما أشري إليه يف الفقرة غري الرمسية نتج عن

)١١( FCCC/KP/CMP/2010/L.8. 
 .ستعلن أمساء مجيع األعضاء املنتخبني يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )١٢(
، أن  ٢٠١٠ديسمرب  / األول  كانون ١٠، يف   طياًأبلغ منسق جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب األمانة خ         )١٣(

سيشغل منصبه ملدة سنة واحدة، وسيخلفه السيد أونتونيو هويرتـا  ) إكوادور(السيد دانيال أورتيغا باتشريو     
 .لشغل املنصب ملدة السنة املتبقية من الوالية يف اجمللس التنفيذي لآللية) املكسيك(غولدمان 

، أن  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٩، يف   خطياً األمانة   أبلغ منسق جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب       )١٤(
سيشغل منصبه ملدة سنة واحدة، وسيخلفه الـسيد إدواردو كـالفو           ) غواتيماال(السيد خوسي ميغال ليفا     

 .لشغل املنصب ملدة السنة املتبقية من الوالية يف اجمللس التنفيذي لآللية) بريو(
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  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -سابعاً   
  ) من جدول األعمال٧البند (

 ١اجتماع األطراف، يف جلسته الثانيـة املعقـودة يف          /ُعرضت على مؤمتر األطراف     -٤٨
اليت تتضمن التقرير السنوي للجنـة       FCCC/KP/CMP/2010/9ديسمرب، الوثيقة   /كانون األول 

 تـشرين  ٢٤اإلشراف على التنفيذ املشترك، الذي يغطي أنشطة هذه اللجنة خالل الفترة من   
  . ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ٢٠٠٩أكتوبر /األول
ـ ٦ولدى عرض هذا البند، ذكّرت الرئيسة بأن التنفيذ املشترك مبوجب املـادة           -٤٩ ن  م

بروتوكول كيوتو يتيح لألطراف املُدرجة يف املرفق األول اليت قطعت على نفسها التزامـات              
ُمدرجة يف املرفق باء من الربوتوكول، إمكانية احلصول على وحدات خفض انبعاثات ناجتـة             
من مشاريع تنفذ على تراب أي طرف آخر من هذه األطراف هبدف خفض انبعاثات غازات              

  .مليات إزالة هذه االنبعاثات بواسطة البواليعالدفيئة أو تعزيز ع
وبناًء على دعوة من الرئيسة، قدم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، السيد               -٥٠

اجتمـاع  /بونوا لوغيت، عرضاً عاماً للتقرير اخلامس هلذه اللجنة املقدم إىل مؤمتر األطـراف            
جنازات اليت حققتها خالل العـام املاضـي،        وأبرز املهام اليت قامت هبا اللجنة واإل      . األطراف

والتحديات اليت ستواجهها، مبا يف ذلك احلاجة إىل إجراء تغيريات جوهرية على عملية التنفيذ              
  .املشترك ولتقدمي الدعم املايل

وبعد عرض التقرير من جانب رئيس جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك، أدىل                -٥١
  .دث أحدهم باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيهببيانات ممثلو ثالثة أطراف، حت

اجتماع األطراف سيحتاج، لإلقرار بالعمل     /وأشارت الرئيسة إىل أن مؤمتر األطراف       -٥٢
الذي أُجنز ولتقدمي مزيد من التوجيه بشأن التنفيذ املشترك، إىل أن يعتمد يف دورته الـسادسة           

وبناًء على اقتراح من الرئيسة، قـرر مـؤمتر         . مقرراً يف إطار هذا البند من جدول األعمال       
اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال معين هبذا البند من جدول األعمال، يتشارك             /األطراف

  ).النمسا(والسيد هيلموت هوجيسكي ) زميبابوي(يف رئاسته السيد واشنطن زاكاتا 
ع األطـراف أن    اجتمـا /وذكَّرت الرئيسة األطراف أيضاً بأن على مؤمتر األطراف         -٥٣

. ينتخب يف الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيـذ املـشترك              
. وأشارت الرئيسة إىل أهنا طلبت من السيد كرانيتش إجراء مشاورات بشأن هـذه املـسألة              

 وأبلغت الرئيسة األطراف بأن الترشيحات ينبغي أن ُتقّدم خطياً من قبل اجلهات املعنية اليت مل              
  .تفعل ذلك بعد

ديـسمرب، قالـت   / كانون األول١١-١٠ويف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف        -٥٤
اجتمـاع  /الرئيسة إن فريق االتصال قد أعدَّ مشروع مقرر كي يعتمده مـؤمتر األطـراف             
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       اجتمـاع األطـراف    /، اعتمد مؤمتر األطـراف    )١٥(وبناًء على اقتراح من الرئيسة    . األطراف
  ". من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة " املعنون ٦-م أإ/٤ر املقر
ويف اجللسة ذاهتا، قدمت الرئيسة نتائج املشاورات اليت أجراها السيد كرانيتش بشأن              -٥٥

وبناًء على اقتراح من الرئيسة، انتخب مـؤمتر        . انتخابات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك     
ف األعضاء واألعضاء املنابني يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك          اجتماع األطرا /األطراف

  :)١٦(التالية أمساؤهم

    العضو املناوب  العضو
  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )الدامنرك(السيد أنتون بيك   )فرنسا(السيد بونوا ليغيت 

السيد أوجيين سوكولوف 
  )حتاد الروسيالا(

  األطراف املدرجة يف املرفق األول  )اليابان(السيد هريوكي كودو 

السيدة إرينا فويتكوفيتش 
  )بيالروس(

األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر         )رومانيا(السيدة مرييانا رومان 
  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

السيد ميكايلو شيزينكو 
  )أوكرانيا(

السيدة ميليـا أنـدونوفا دمييتروفـا       
  )بلغاريا(

رجة يف املرفق األول اليت متر      األطراف املد 
  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

السيدة دينيس النسانا 
  )سرياليون(

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )مالوي(السيد إفان جنيوا 

      العضو مناوب بديل
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول    )باكستان(السيد موميم آغا 

  باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتوتعلقة املسائل امل  -ثامناً   
  ) من جدول األعمال٨البند (

  تقرير جلنة االمتثال  -لف أ  
  )من جدول األعمال) أ(٨البند (

 ١اجتماع األطراف، يف جلسته الثانيـة املعقـودة يف          /ُعرضت على مؤمتر األطراف     -٥٦
تقرير السنوي اخلامس ، اليت تتضمن ال  FCCC/KP/CMP/2010/6ديسمرب، الوثيقة   /كانون األول 

__________ 

)١٥( FCCC/KP/CMP/2010/L.9. 
 .األعضاء املنتخبني يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخستعلن أمساء مجيع  )١٦(
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للجنة االمتثال، الذي يقدم معلومات عن أنشطة اللجنة خالل العام اخلامس من عملـها، يف               
  . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٨ إىل ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٤الفترة من 

وبناًء على دعوة من الرئيسة، عرض الرئيس املشارِك للجلسة العامة للجنة االمتثـال،               -٥٧
وقدَّم ملخصاً لعمل فرعي اإلنفاذ والتيسري      . ادا، التقرير السنوي الرابع للجنة االمتثال     السيد شيم 

والحظ أن الفرع املعين باإلنفاذ حبث مسأليت اإلنفاذ فيما يتعلق          . يف اللجنة خالل العام املنصرم    
الـيت   أن الفرع املعين بالتيسري كان بصدد استكشاف الكيفيـة           وأشار أيضاً . ببلغاريا وكرواتيا 

وشدد . يستطيع هبا ممارسة وظائفه بفعالية فيما يتعلق باستمرار التأخر يف تقدمي البالغات الوطنية           
على أن جلنة االمتثال مقتنعة اقتناعا راسخا بضرورة منح أعضاء اللجنة وأعـضائها املنـاوبني               

  .امتيازات وحصانات، كما شدد على مداوالت اللجنة بشأن مسألة تنازع املصاحل
وعقب تقدمي السيد شيمادا للتقرير، الحظت الرئيـسة أنـه سـيتعني علـى مـؤمتر                  -٥٨

وبناًء على اقتراح   . اجتماع األطراف اعتماد مقرر يف إطار هذا البند يف دورته السادسة          /األطراف
    اجتماع األطراف على النظر يف هذا البند يف فريـق اتـصال            /من الرئيسة، وافق مؤمتر األطراف    

  .)١٧()كندا(والسيد ريتشارد تاراسوفسكي ) تايلند(ه السيد بورنتشاي دانفيفاثانا يتوىل تيسري
اجتماع األطراف أن ينتخب /كما ذكَّرت الرئيسة األطراف بأن على مؤمتر األطراف      -٥٩

وأشارت الرئيسة إىل أهنـا     . خالل هذه الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة االمتثال         
وذكَّـرت الرئيـسة    .  كرانيتش إجراء مشاورات يف هذا الصدد       من السيد  تكانت قد طلب  

  .بل اجلهات املعنية اليت مل تفعل ذلك بعداألطراف بأن الترشيحات ينبغي أن تقدَّم خطياً من ِق
ديسمرب، وبناًء على   / كانون األول  ١١-١٠ويف اجللسة العاشرة املستأنفة املعقودة يف         -٦٠

 املعنـون   ٦-م أإ /١٣اجتماع األطراف املقرر    /ر األطراف ، اعتمد مؤمت  )١٨(اقتراح من الرئيسة  
  ).FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1" (جلنة االمتثال"

ويف اجللسة نفسها، قدمت الرئيسة نتائج املشاورات اليت أجراها السيد كـرانيتش              -٦١
وبناًء على اقتراح من الرئيسة،     . بشأن انتخابات فرعي التيسري واإلنفاذ التابعني للجنة االمتثال       

 بأن اجملموعات واجلهات املعنية قـد قـدمت         اجتماع األطراف علماً  /أحاط مؤمتر األطراف  
تخاهبم لعضوية فرع التيسري التابع للجنة وحـث اجملموعـات علـى تقـدمي              مرشحني الن 

اجتمـاع  /كما اتفق مؤمتر األطـراف . الترشيحات اليت مل تقدم بعد فيما يتعلق بفرع اإلنفاذ     
 باملمارسة املستقرة، مبجرد تلقي األمساء للمقاعد املتبقيـة، سـيعترب           األطراف على أنه، عمالً   

. اجتماع األطـراف  /انتخبوا يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف     هؤالء املرشحون على أهنم     

__________ 

، فإن فريق االتصال مكلف أيضاً بـالنظر يف الطعـن           )٦٥انظر الفقرة   (بناًء على اقتراح سابق من الرئيسة        )١٧(
 .١٢-م أ/٧ق بتنفيذ املقرر املقدم من كرواتيا ضد قرار هنائي لفرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال فيما يتعل

)١٨( FCCC/KP/CMP/2010/L.2. 
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اجتماع األطـراف العـضو البـديل       /وبناًء على اقتراح من الرئيسة، انتخب مؤمتر األطراف       
  : على النحو التايل)١٩(والعضو املناوب البديل يف جلنة االمتثال

  فرع التيسري
     العضو البديل

اجلماهرييـة  (السيد جنم الدين بن ميلود جالوتـة      
  )العربية الليبية

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 

     العضو املناوب البديل
  أوروبا الشرقية   )بيالروس(السيد سيارهاي نيكيتسني 

دم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التابع للجنة ـن مقـطع  -اء ب  
  ١٢-م أ/٧ بشأن تنفيذ املقرر االمتثال

  )من جدول األعمال) ب(٨بند ال(

  املداوالت  -١  
 كانون  ١اجتماع األطراف، يف جلسته الثانية املعقودة يف        /ُعرضت على مؤمتر األطراف     -٦٢
دم من كرواتيـا يف     ـن مق ـطع، اليت تتضمن    FCCC/KP/CMP/2010/2ديسمرب، الوثيقة   /األول

  .١٢-م أ/٧ تنفيذ املقرر  بشأنقرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال
  قراراً فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال    ، اعتمد   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ففي    -٦٣
 ٣ من املـادة     ٨ و ٧مل متتثل الفقرتني    أكد فيه أن كرواتيا     ) CC-2009-1-8/Croatia/EB (هنائياً

        مـن   ٤وجب الفقـرة    من بروتوكول كيوتو وطرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة مب        
، ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ١٤ويف  . )١-م أإ /١٣املقرر  ( من بروتوكول كيوتو     ٧املادة  

وتقـضي  .  من كرواتيا تطعن يف القرار النهائي الذي اختذه فرع اإلنفاذ          تلقت األمانة التماساً  
ـ            ٢الفقرة   ال مبوجـب    من الفرع احلادي عشر من اإلجراءات واآلليـات املتعلقـة باالمتث

اجتمـاع  /، بأن ينظر مؤمتر األطـراف     ١-م أإ /٢٧بروتوكول كيوتو الواردة يف مرفق املقرر       
  .األطراف يف الطعن يف أول دورة يعقدها بعد تقدمي الطعن

. وعقب العرض الذي قدمته األمانة، دعت الرئيسة كرواتيـا إىل اإلدالء ببيــان             -٦٤
ت، وكان من بينهم متحدث باسم حتالف الـدول         وبعد ذلك، أدىل ممثلو ثالثة أطراف ببيانا      

  .اجلزرية الصغرية

__________ 

 .ستعلن أمساء مجيع األعضاء املنتخبني يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )١٩(
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وأشارت الرئيسة إىل أنه، لتوفري مزيد مـن التوجيـه، ينبغـي أن يعتمـد مـؤمتر              -٦٥
. اجتماع األطراف مقرراً يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف دورته السادسة            /األطراف

اجتماع األطراف على النظر يف هذا البند يف        /وبناء على اقتراح الرئيسة، اتفق مؤمتر األطراف      
، يتوىل دور امليسر فيـه      )ب(٨و) أ(٨إطار فريق اتصال، مكلف بالنظر يف البندين الفرعيني         

  .)٢٠()٥٨انظر الفقرة ) (كندا(والسيد تاراسوفسكي ) تايلند(السيد دانفيفاتانا 
بناًء على اقتراح مـن     ديسمرب، و / كانون األول  ١٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٦٦

  .االستنتاجات التاليةاجتماع األطراف /مؤمتر األطرافاعتمد ، )٢١(الرئيسة

  االستنتاجات  -٢  
لإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال     "اجتماع األطراف، وفقاً  /بدأ مؤمتر األطراف    -٦٧

ائي صادر عن   ، النظر يف الطعـن املقـدم من كرواتيا يف قرار هن         "مبقتضى بروتوكول كيوتو  
واسـتنتج مـؤمتر   . ١٢-م أ/٧فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثـال بـشأن تنفيـذ املقـرر       

اجتماع األطراف أن التوصل إىل تفاهم بشأن اجلوانب اإلجرائيـة واملوضـوعية            /األطراف
. املتعلقة بطعن كرواتيا ضروري لضمان النظر يف املسألة بشكل عادل وحـسب األصـول             

 التوصل إىل هذا التفاهم، ال سيما وأن هذه أول مرة يقدم فيها طعـن إىل                وبالنظر إىل أمهية  
اجتماع األطراف، شاركت األطراف يف مناقشة بّناءة جسدت طائفة مـن           /مؤمتر األطراف 

ونظراً إىل األمهية الكربى اليت توليها األطراف إىل هذه املسائل، وِقَصر الوقت املتاح،             . اآلراء
. اجتماع األطراف من إمتام نظره يف هذا البند يف هـذه الـدورة            /مل يتمكن مؤمتر األطراف   

 من مشروع النظام الداخلي اجلاري العمل به، سيدرج هذا البند يف            ١٦ للمادة   وعليه، ووفقاً 
  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف

لكي ينظر يف هـذه املـسألة يف        اجتماع األطراف   /وتيسرياً على مؤمتر األطراف     - ٦٨
اجتماع األطراف إىل األمانة أن تعّد ورقة تقنية تبّين         /دورته السابعة، طلب مؤمتر األطراف    

املتطلبات اإلجرائية ونطاق ومضمون القانون املعمول به للنظر يف الطعون املقدمة مبوجب            
اجتمـاع  / األطراف، وغريه من املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر       ١- م أإ /٢٧املقرر  

األطراف، كما تبّين النهج الذي تتبعه اهليئات املشكَّلة مبوجب االتفاقات البيئية املتعـددة             
األطراف وغريها من اهليئات الدولية فيما يتعلق باألحكام املتوخاة للنظر يف احلرمان مـن              

هتا واتفقت األطراف على أن تـستخدم يف مناقـشا        . اإلجراءات القانونية حسب األصول   
  .الالحقة هذه االستنتاجات اليت توصلت إليها األمانة

__________ 

 .سينظر فريق االتصال هذا أيضاً، بناء على اقتراح الرئيسة، يف تقرير جلنة االمتثال )٢٠(
)٢١( FCCC/KP/CMP/2010/L.7. 
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  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثـال           -يم ج  
  )من جدول األعمال) ج(٨البند (

  .أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه  -٦٩
مـؤمتر  ديـسمرب، أشـار     / كـانون األول   ١٠ة يف   ويف اجللسة العاشرة املعقـود      -٧٠

اهليئة الفرعية للتنفيذ وافقت على مواصلة النظر يف هـذه          اجتماع األطراف إىل أن     /األطراف
  .املسألة يف دورهتا الرابعة والثالثني

  صندوق التكيف  -تاسعاً   
  ) من جدول األعمال٩البند (

  تقرير جملس صندوق التكيف  -ألف   
  )ول األعمالمن جد) أ(٩البند (

 ١اجتماع األطراف، يف جلسته الثانيـة املعقـودة يف          /ُعرضت على مؤمتر األطراف     -٧١
اليت تتضمن تقرير جملس صـندوق       FCCC/KP/CMP/2010/7ديسمرب، الوثيقة   /كانون األول 

 إىل  ٢٠٠٩ديسمرب  /التكيُّف الذي يغطي األنشطة املضطلع هبا خالل الفترة من كانون األول          
  .٢٠١٠ سبتمرب/أيلول
ولدى عرض هذا البند، قالت الرئيسة إن إنشاء جملس صندوق التكيُّف كان أحـد                -٧٢

ا يف ـود يف بايل بإندونيـسي ـم املتحدة املعين بتغري املناخ املعق   ـاإلجنازات البارزة ملؤمتر األم   
ويتوىل جملس صندوق التكّيف مهمة الكيان املكلف بتشغيل صندوق التكيُّف،          . ٢٠٠٧عام  
  .سنود يف مهمته تلك خبدمات أمانة وقائم بأعمالوهو م
وبناء على دعوة من الرئيسة، قدَّم رئيس جملس صندوق التكيُّف، السيد فاروق إقبال       -٧٣

مشرياً إىل أن اجمللس يعمل ، عرضاً عاماً ألنشطة اجمللس خالل العام املنقضي،       )باكستان(خان  
وشدد على ضرورة حتقيق زيادة كـبرية     . واقعبكامل طاقته وأن الوصول املباشر إليه هو أمر         

واختتم السيد خان بدعوة األطراف إىل النظر يف الـسبل الـيت متكـن       . يف موارد الصندوق  
  . بدور يف بنية اآللية املالية لتغري املناخ التابعة لالتفاقيةصندوق التكيف من القيام مستقبالً

بيانات، وكان من بينهم متحـدث       طرفاً ب  ٢٢وعقب تقرير السيد خان، أدىل ممثلو         -٧٤
باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، وآخر باسم حتالف الدول اجلزريـة الـصغرية،              

  .وأدىل كيان مراقب ببيان أيضاً. وآخر باسم البلدان النامية اجلبلية غري الساحلية
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كيـف  وأشارت الرئيسة إىل أنه، لالعتراف بالعمل الذي أجنزه جملس صـندوق الت             -٧٥
اجتماع األطراف مقـرراً يف     /وتقدمي مزيد من التوجيه إليه، ينبغي أن يعتمد مؤمتر األطراف         

وبناء على اقتراح الرئيسة، قرر مؤمتر      . إطار هذا البند من جدول األعمال يف دورته السادسة        
اجتماع األطراف إنشاء فريق اتصال معين هبذا البند من جدول األعمال، يشترك يف          /األطراف

  .)٢٢()فنلندا(والسيد جوكا أوسوكاينن ) أنتيغوا وبربودا(استه السيدة روليتا كاماتشو رئ
ديسمرب، وبناًء على اقتراح مـن      / كانون األول  ١٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        -٧٦

تقرير جملـس  " املعنون ٦-م أإ/٥اجتماع األطراف املقرر    /اعتمد مؤمتر األطراف   ،)٢٣(الرئيسة
  ."صندوق التكيف

 قـدمت   ديسمرب،/ كانون األول  ١١-١٠العاشرة املستأنفة املعقودة يف     ويف اجللسة     -٧٧
الرئيسة تقريراً عن نتائج املشاورات اليت أجراها السيد كرانيتش بشأن االنتخابات لعـضوية             

اجتمـاع  /مؤمتر األطـراف  وبناء على اقتراح من الرئيسة، انتخب       . جملس صندوق التكيف  
جمللـس صـندوق التكيـف علـى         )٢٤(يلني والعضو املناوب البديل   األطراف العضوين البد  

  :التايل النحو
    العضو املناوب البديل  العضو البديل

  أوروبا الشرقية    )بولندا(السيدة ليتاكوفيتش 
  أوروبا الغربية ودول أخرى    )السويد(كاهلوج -السيدة أجنيال كوري

 األطراف املدرجة يف املرفق األول )اليابان(كا ماتسوزاوا السيد يوتا  )إسبانيا(السيدة آنا فونلز دي فروتوس 

  استعراض صندوق التكيف  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٩البند (

ديسمرب، بـأن  / كانون األول١رت الرئيسة املندوبني، يف اجللسة الثانية املعقودة يف         ذكّ  -٧٨
ـ            ثالثني، بـأن ينظـر مـؤمتر       اهليئة الفرعية للتنفيذ كانت قد أوصت، يف دورهتا الثانيـة وال

اجتماع األطراف، يف دورته السادسة، يف إمكانية إجراء استعراض لصندوق التكيف           /األطراف
اجتمـاع   /اجتماع األطراف، وبأن يتخذ مؤمتر األطـراف      /يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف    

__________ 

 .صندوق التكّيف، بناء على اقتراح الرئيسة، يف تقرير أيضاً فريق االتصال هذا سينظر )٢٢(
)٢٣( FCCC/KP/CMP/2010/L.6. 
 الذين ميثلون أوروبا الشرقية واألطراف املدرجة يف املرفـق  ن والعضو املناوب البديلن البديال االعضوسيتوىل   )٢٤(

أما العضو البـديل    . ٢٠٠١ف يف عام    األول مهامهم يف االجتماع األول الذي يعقده جملس صندوق التكيّ         
سُتعلَن أمساء مجيع   و. ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١الذي ميثل أوروبا الغربية ودول أخرى فسيتوىل مهامه يف          

 .األعضاء املنتخبني يف املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ
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 االختـصاصات   األطراف التدابري يف دورته السادسة لتيسري هذه العملية، مبا يف ذلك اعتمـاد            
وأحالت الرئيسة األطـراف إىل مـشروع االختـصاصات املتعلقـة           . والبدء يف االستعراض  

  .FCCC/KP/CMP/2010/10باالستعراض األويل الوارد يف املرفق السابع للوثيقة 
  .وأدىل ممثل عن منظمات الشعوب األصلية ببيان  - ٧٩
 االستعراض، ينبغي أن يعتمـد       يف وأشارت الرئيسة إىل أنه، لكي يتسىن املضي قدماً         - ٨٠

اجتماع األطراف مقرراً يف إطار هذا البند من جدول األعمـال يف دورتـه              /مؤمتر األطراف 
اجتماع األطراف إنشاء فريق اتـصال      /وبناء على هذا اقتراح، قرر مؤمتر األطراف      . السادسة

. د أوسوكاينن معين هبذا البند من جدول األعمال، يشترك يف رئاسته السيدة كاماتشو والسي           
  .وسينظر فريق االتصال هذا أيضاً يف تقرير جملس صندوق التكيف

 اعتمـد مـؤمتر     ديـسمرب، / كـانون األول   ١٠ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف        - ٨١
 املعنـون   ٦٥-م أإ /٦املقرر  ،  )٢٥(وبناء على اقتراح من الرئيسة    اجتماع األطراف،   /األطراف

  ".استعراض صندوق التكيف"

  استعراض تنفيذ االلتزامات وأحكام بروتوكول كيوتو األخرى  -عاشراً   
  ) من جدول األعمال١٠البند (

  سجل املعامالت الدويلب املسائل املتعلقة  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

 .نظر فيهلكي تأحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   -٨٢

 مـؤمتر   اعتمـد ديـسمرب،   / كانون األول  ١٠يف  شرة املعقودة   ااجللسة الع  ويف  -٨٣
 املعنون  ٦- م أإ /٩املقرر  ،  )٢٦(، بناًء على اقتراح من الرئيسة     اجتماع األطراف /األطراف

 ".٢٠١٣-٢٠١٢منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني "

 واليت فاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالت  -باء   
  هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

  )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

 .نظر فيهكي تأحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   -٨٤

__________ 

)٢٥( FCCC/KP/CMP/2010/L.5. 
)٢٦( FCCC/SBI/2010/10/Add.1.  
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 مـؤمتر   اعتمـد ديـسمرب،   /كـانون األول   ١٠ يفة املعقـودة    العاشرويف اجللسة     -٨٥
 املعنـون   ٦-م أإ /١٠املقـرر   ،  )٢٧(لرئيسة، بناًء على اقتراح من ا     اجتماع األطراف /األطراف

 من  ٧ من املادة    ٢املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية املقدمـة عمالً بالفقرة          "
 ."بروتوكول كيوتو

 عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب ةرير السنوياالتق  -جيم   
  بروتوكول كيوتو

  )ول األعمالمن جد) ج(١٠البند (

  املداوالت  -١  
 .نظر فيهكي تأحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   -٨٦

بأن اهليئة ذكّرت الرئيسة ديسمرب، / كانون األول ١٠ يفشرة املعقودة   اويف اجللسة الع    -٨٧
اجتمـاع  /الفرعية للتنفيذ كانت قد أوصت باستنتاجات كي يعتمـدها مـؤمتر األطـراف            

، بناًء على اقتراح مـن      اجتماع األطراف / مؤمتر األطراف  ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد   . األطراف
  .االستنتاجات التالية، )٢٨(الرئيسة

  االستنتاجات  -٢  
 عن التجميع واحملاسبة    ني السنوي ينالتقرير ب  علماً اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف أحاط    -٨٨

 .)٣٠(٢٠١٠و )٢٩(٢٠٠٩ عن السنتني تولألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيو

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -دال   
  )من جدول األعمال) د(١٠البند (

 .نظر فيهت كيأحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   -٨٩

ديـسمرب، اعتمـد مـؤمتر    / كـانون األول   ١٠ يفشـرة املعقـودة     اويف اجللسة الع    -٩٠
 ٦-م أإ/١١ ، املقـرر  )٣١(طراف، بناء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ       اجتماع األ /األطراف

 ".بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو لصاحل البلدان النامية"ون ناملع

__________ 

)٢٧( FCCC/SBI/2010/L.36/Add.2. 
)٢٨( FCCC/SBI/2010/L.32.  
)٢٩( FCCC/KP/CMP/2009/15،و Add.1. 
)٣٠( FCCC/KP/CMP/2010/5،و Add.1. 
)٣١( FCCC/SBI/2010/L.30.  



FCCC/KP/CMP/2010/12 

GE.11-60527 26 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ة بالفقرة صلاملسائل املت  -هاء   
  )من جدول األعمال) ه(١٠البند (

 .نظر فيهت كيإىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أحيل هذا البند الفرعي   -٩١

مـؤمتر   أحـاط  ديـسمرب، /األول  كـانون ١٠يف  املعقـودة  شـرة االع اجللسة ويف  -٩٢
 مع اهليئة الفرعيـة  نظرت، سوياً قد للتنفيذ الفرعية اهليئة بأن علماً اجتماع األطراف/األطراف

املـسائل  "جدول أعماهلا بشأن    للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف هذه املسألة ضمن البند من          
اجتمـاع  /مـؤمتر األطـراف   ط  حاوأ".  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣ة بالفقرة   صلاملت

ـ  هذه بشأن )٣٢(استنتاجات اعتمدت قد للتنفيذ الفرعية اهليئة بأن أيضاً علماً األطراف سألة امل
 .والثالثنيالرابعة  ا دورهتها خالل على استئناف النظر فيتووافق

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ بالفقرة املتصلةاملسائل   - واو  
  )من جدول األعمال) و(١٠البند (

  .نظر فيهكي ت للمشورة العلمية والتكنولوجيةأحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية   -٩٣
مـؤمتر   أحـاط  ديـسمرب، /األول  كـانون ١٠يف  املعقـودة  شرةاالع اجللسة ويف  -٩٤

 والتكنولوجيـة قـد   العلميـة  للمشورة الفرعية اهليئة بأن علماً ماع األطرافاجت/األطراف
 مع اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف هذه املسألة ضمن البند من جدول أعماهلا             نظرت، سوياً 

مـؤمتر  ط حـا وأ. " من بروتوكول كيوتـو ٣ من املادة  ١٤ة بالفقرة   صلاملسائل املت "بشأن  
 والتكنولوجية قد العلمية للمشورة الفرعية اهليئة بأن يضاًأ علماً اجتماع األطراف/األطراف
ـ ها خالل على استئناف النظر فيتووافقسألة امل هذه  بشأن)٣٣(استنتاجات اعتمدت  ا دورهت
 . والثالثنيالرابعة

  اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو - حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

اجتماع /نظر مؤمتر األطراف   ديسمرب،/ كانون األول  ١ املعقودة يف    الثانية ةلساجليف    -٩٥
    األطراف يف هذا البند الذي أُدرج يف جدول األعمال بعد أن قدمت كازاخـستان اقتراحـاً      

 لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو ليشمل اسم كازاخـستان          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨يف  
 ١٠٠ر كمّياً باحلد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها مبا نسبته            كطرف ذي التزام مقدَّ   

اجتماع األطراف، يف دورتـه     /وأحاط مؤمتر األطراف  . ١٩٩٢يف املائة مقارنة مبستوى عام      
__________ 

)٣٢(  FCCC/SBI/2010/27 ١٢٧-١٢٣، الفقرات.  
)٣٣(  FCCC/SBSTA/2010/13 ١٠٨-١٠٤، الفقرات.  
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.  باالقتراح ووافق على إدراجه يف جدول األعمال املؤقت لدورته الـسادسة           اخلامسة، علماً 
راف أيضاً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف االقتراح          اجتماع األط /وطلب مؤمتر األطراف  

يف دورهتا الثانية والثالثني وأن تقدم تقريراً عمـا تتوصـل إليـه مـن نتـائج إىل مـؤمتر                    
  .اجتماع األطراف يف دورته السادسة/األطراف

 إىل أن   نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والثالثني، يف املسألة وخلصت          و  -٩٦
قد يرغب، عند نظره يف االقتراح يف دورته الـسادسة، يف            اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف 

وخباصة فيما يتعلق بااللتزام الكمي     التركيز على االنعكاسات القانونية والتقنية هلذا االقتراح،        
الً املقترح من كازاخستان بشأن حتديد أو خفض انبعاثات غازات الدفيئة وسنة األساس، فض            

 .عن االفتراض املتعلق بالتزام كمي بتحديد أو خفض االنبعاثات أثناء فترة االلتزام األوىل

 من بروتوكول كيوتو، أبلغت األمانـة االقتـراح إىل          ٢١ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٩٧
األطراف يف بروتوكول كيوتو، وإىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها، يف مذكرة شـفوية              

 كـانون   ٦ وإىل الوديع، للعلم، يف رسـالة مؤرخـة          ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢١خة  مؤر
 . ٢٠١٠يناير /الثاين

وأدىل أيضاً ممثال طرفني    . وبناًء على دعوة الرئيسة، أدىل ممثل عن كازاخستان ببيان          -٩٨
  . ببيانني، وكان أحدمها يتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

اجتماع األطراف على أن ينظر     /راح من الرئيسة، اتفق مؤمتر األطراف     وبناًء على اقت    -٩٩
  ).كندا(يف هذه املسألة يف مشاورات غري رمسية يتوىل تيسريها السيد مارك برمان 

ديـسمرب، اعتمـد مـؤمتر     / كانون األول  ١٠يف  شرة املعقودة   اويف اجللسة الع    - ١٠٠
 املعنون  ٦- م أإ /٨املقرر  ،  )٣٤(س من الرئي  اقتراحاجتماع األطراف، بناء على     /األطراف

 ".اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو"

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(١٢البند (

  ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني يف أداء امليزانية     
  )من جدول األعمال) ب(١٢البند (

 .نظر فيهكي تأحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   -١٠١
__________ 

)٣٤(  FCCC/KP/CMP/2010/L.3.  
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مـؤمتر   ديـسمرب، اعتمـد   / كانون األول  ١٠يف  شرة املعقودة   اويف اجللسة الع    - ١٠٢
 ، املقـرر  )٣٥(ئة الفرعية للتنفيذ  ن اهلي ـاجتماع األطراف، بناء على توصية م     /األطراف

 ".املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية" املعنون ٦- م أإ/١٢

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  -باء   
  )من جدول األعمال) ج(١٢البند (

 .نظر فيهت كيأحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   -١٠٣

مـؤمتر  أشـار   ديـسمرب،   /كانون األول  ١٠يف  شرة املعقودة   اويف اجللسة الع    -١٠٤
 قد وافقت على مواصلة النظر      للتنفيذ ن اهليئة الفرعية   إىل أ  اجتماع األطراف /األطراف

 .يف هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والثالثني

 العامل مؤمتر األطرافمسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل  - ثالث عشر
   اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوبوصفه

  ) من جدول األعمال١٣البند (

  .مل يكن هناك أي بند للنظر فيه يف إطار هذا البند الفرعي  -١٠٥

  اجلزء الرفيع املستوى -رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

 حفل ترحيب وافتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -ألف   

ديسمرب، حفل ترحييب، حضره رئيس الواليات املكسيكية / كانون األول ٧أُقيم، يوم     -١٠٦
 مـون،   - واألمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي         كالديرون هنوخوسا، السيد  املتحدة،  

 .واألمينة التنفيذية لالتفاقية، السيدة فيغرييس، وشخصيات أخرى

ترك ملؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة ومؤمتر وافُتتح اجلزء الرفيع املستوى املش  -١٠٧
ديسمرب من ِقبل رئيـسة     / كانون األول  ٧اجتماع األطراف يف دورته السادسة يوم       /األطراف

اجتماع األطراف، وذلك يف اجللسة الثالثة ملؤمتر األطـراف         /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   
 .اجتماع األطراف/واجللسة الرابعة ملؤمتر األطراف

__________ 

)٣٥( FCCC/SBI/2010/L.24/Add.2.  
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 بيانات األطراف  -باء   

 بياناً أدىل هبا    ١٦ ها طرفاً، من  ١٦٤ اجلزء الرفيع املستوى، أدىل ببيانات ممثلو        خالل  -١٠٨
 أدىل هبا إما نواب رؤساء أو نـواب رؤسـاء وزراء            ت بيانا ٩رؤساء دول أو حكومات و    

بـه كيـان    واحـد أدىل    بيان   بياناً أدىل هبا ممثلو أطراف و      ٤٠ بيان أدىل هبا وزراء و     ١٠٠و
وأدلت عشرة أطراف ببيانات باسم جمموعات مكلفـة بالتفـاوض وجمموعـات            . مراقب
 .)٣٧(، )٣٦(أخرى

  األمم املتحدةبيانات مسؤويل  -جيم   

 مون، ببيان خالل اجلزء الرفيـع       - أدىل األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي         -١٠٩
فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،        الت ة التنفيذي ة األمين ت ببيان أيضاً  وأدل. املستوى

 .السيدة فيغرييس

  اجلزء الرفيع املستوىخاللاملداوالت   -دال   

غري رمسية وجلسات عامـة      عدة جلسات  ة الرئيس ، عقدت أثناء اجلزء الرفيع املستوى     -١١٠
 األطـراف يف    اجتماع/تقييمية، إضافة إىل اجللسات العامة العشرة اليت عقدها مؤمتر األطراف         

وطلبت الرئيسة أيضاً من بعض زمالئها الوزراء مساعدهتا يف تقدمي التوجيـه            . دورته السادسة 
السياسي بشأن العديد من القضايا الرئيسية، وذلك بإجراء مشاورات غـري رمسيـة القتـراح               

وركزت املشاورات غري الرمسية علـى      . خيارات واستكشاف حلول وحتقيق املزيد من التقدم      
لة االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول كيوتـو              مسأ

وكانت املشاورات غري الرمسية مفتوحة جلميع األطـراف واشـترك يف           . واملسائل ذات الصلة  
 .حماولة للتوصل إىل نتائج متفق عليها بشأن املسائل الرئيسية املذكورة آنفاً إدارهتا وزراء، يف

__________ 

 من ٩لقائمة الكاملة بأمساء املمثلني الذين أدلوا ببيانات يف اجلزء الرفيع املستوى يف إطار البند           لالطالع على ا   )٣٦(
اجتماع األطراف، انظر املرفق    / من جدول أعمال مؤمتر األطراف     ١٤جدول أعمال مؤمتر األطراف والبند      

 ).FCCC/CP/2010/7(الثاين من تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة 
: كن االطالع على نصوص البيانات يف موقع االتفاقية الشبكي على العنوانمي )٣٧(

>http://unfccc.int/meetings/cop_16/statements/items/5777.php<. 
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  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

، اجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف    و األطرافاجتماع  / ملؤمتر األطراف  التاسعةيف اجللسة     -١١١
ديسمرب، أدىل ببيانات ممثلو منظمات حكومية دولية ومنظمات        / كانون األول  ١٠املعقودتني يف   
 .)٣٨(ى ومنظمات أخرغري حكومية

  أخرىمسائل  - سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

اجتماع األطراف يف أية مـسائل أخـرى يف إطـار           /مل ينظر مؤمتر األطراف     -١١٢
 . من جدول األعمالالبند  هذا

  اختتام الدورة  -سابع عشر  
  ) من جدول األعمال١٧البند (

اع األطراف يف بروتوكول  اجتم العامل بوصفهاعتماد تقرير مؤمتر األطراف  -ألف   
  السادسةكيوتو عن دورته 

  )من جدول األعمال) أ(١٧البند (

ديسمرب، نظر  / كانون األول  ١١- ١٠ يفاملعقودة  املستأنفة  شرة  ايف اجللسة الع    -١١٣
ـ    /مؤمتر األطراف  يف  و)٣٩(سةداساجتماع األطراف يف مشروع التقرير املتعلق بدورته ال

اجتماع األطـراف   /مؤمتر األطراف  أذنح من الرئيسة،    اجللسة ذاهتا، وبناء على اقترا    
  .األمانة  ومبساعدةة، حتت إشراف الرئيس املتعلق بالدورةللمقرر بإكمال التقرير

__________ 

ومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت أدلت ببيانات         احلك  املنظمات  الكاملة بأمساء  قائمةاللالطالع على    )٣٨(
من جدول أعمـال     ١٤البند  و من جدول أعمال مؤمتر األطراف       ٩الرفيع املستوى يف إطار البند      يف اجلزء   

 من تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عـشرة     ، انظر املرفق الثالث   اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف 
)FCCC/CP/2010/7(. 

)٣٩(  FCCC/KP/CMP/2010/L.1. 



FCCC/KP/CMP/2010/12 

31 GE.11-60527 

  الدورةانتهاء   -باء   
  )من جدول األعمال) ب(١٧البند (

قدم ديسمرب،  / كانون األول  ١١- ١٠ يفاملعقودة  املستأنفة  شرة  ايف اجللسة الع    -١١٤
الواليـات  إعراب عن االمتنان حلكومـة      " مشروع قرار بعنوان     مة جنوب أفريقيا  حكوممثل  

ويف اجللسة نفـسها،    . )٤٠("كانكونلسكان مدينة   لوالية كوينتانا رو و    و املكسيكية املتحدة 
 .٦-إم أ/١ القرار اجتماع األطراف/اعتمد مؤمتر األطراف

 .اجتماع األطراف/طراف ملؤمتر األالسادسةالدورة انتهاء  ة الرئيست أعلنمث  -١١٥

__________ 

)٤٠( FCCC/CP/2010/L.4–FCCC/KP/CMP/2010/L.4. 
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  املرفق األول

، والدول املراقبة، ومنظمات األمم املتحـدة       بروتوكول كيوتو أطراف      
اجتمـاع   العامل بوصفه    ملؤمتر األطراف  السادسةاليت حضرت الدورة    

  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  أطراف بروتوكول كيوتو  -ألف   
  تونس   باكستان  االحتاد األورويب

  تونغا  باالو  وسياالحتاد الر
   ليشيت- تيمور  البحرين  إثيوبيا

  جامايكا  الربازيل  أذربيجان
  اجلبل األسود  بربادوس  األرجنتني
  اجلزائر  الربتغال  األردن
  جزر البهاما  بروين دار السالم  أرمينيا
  جزر سليمان  بلجيكا  إريتريا
  جزر القمر  بلغاريا  إسبانيا
  جزر كوك  بليز  أستراليا
  جزر مارشال  نغالديشب  إستونيا
  اجلماهريية العربية الليبية  بنما  إسرائيل
  مجهورية أفريقيا الوسطى  بنن  إكوادور
  اجلمهورية التشيكية  بوتان  ألبانيا
  مجهورية ترتانيا املتحدة  بوتسوانا  أملانيا

  اجلمهورية الدومينيكية  بوركينا فاسو  اإلمارات العربية املتحدة
  اجلمهورية العربية السورية  يبوروند  أنتيغوا وبربودا

  مجهورية كوريا  البوسنة واهلرسك  إندونيسيا
  مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية  بولندا  أنغوال

  مجهورية الكونغو الدميقراطية  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا   أوروغواي
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  بريو  أوزبكستان

 هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمج  بيالروس  أوغندا
  مجهورية مولدوفا  تايلنـد  أوكرانيا

  جنوب أفريقيا  تركمانستان  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  جورجيا  تركيا  آيرلندا
  جيبويت  ترينيداد وتوباغو  آيسلندا
  الدامنرك  تشاد  إيطاليا

  دومينيكا  توغو  بابوا غينيا اجلديدة
  أس األخضرالر  توفالو  باراغواي
  مايل  غينيا  رواندا
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  ماليزيا   بيساو-غينيا   رومانيا
  مدغشقر    زامبيا

  مصر  فانواتو   زمبابوي
  املغرب  فرنسا  ساموا

  املكسيك  الفلبني  نسييبيسان تومي وبر
  مالوي    سان مارينو

  ملديف  )البوليفارية -مجهورية (فنـزويال   سانت فنسنت وجزر غرينادين
  اململكة العربية السعودية  نلنداف  سانت كيتس ونيفس

اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        فيجي  سانت لوسيا
  وآيرلندا الشمالية

  منغوليا  فييت نام  سري النكا
  موريتانيا  قربص  السلفادور
  موريشيوس  قطر  سلوفاكيا
  موزامبيق  قريغيزستان  سلوفينيا
  موناكو  كازاخستان  سنغافورة
  امنارمي  ونالكامري  السنغال
  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا   كرواتيا  سوازيلند
  ناميبيا  كمبوديا  السودان
  ناورو  كندا  سورينام
  النرويج  كوبا  السويد
  النمسا  كوت ديفوار  سويسرا
  نيبال  كوستاريكا  سرياليون
  النيجر  كولومبيا  سيشيل
  نيجرييا  الكونغو  شيلي
  نيكاراغوا  الكويت  صربيا

  لندانيوزي    الصومال
  نيوي  سكرييبا  الصني

    كينيا  طاجيكستان
  هاييت  التفيـا  العراق
  اهلند  لبنان  ُعمان
  هندوراس  لكسمربغ  غابون
  هنغاريا  ياريليب  غامبيا
  هولندا  ليتوانيا  غانا

  اليابان  ليختنشتاين  غرينادا
  اليمن  ليسوتو  غواتيماال

 اليونان  مالطة  غيانا

 الدول املراِقبة  -باء   

  تانأفغانس
  الكرسي الرسويل

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

  فلسطني

 هيئات األمم املتحدة وبراجمها  -دال   

 متالزمـة نقـص املناعـة    /ريوس نقص املناعة البشري   برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بف     
  )اإليدز(املكتسب 

  األمم املتحدة
  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة

  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
  ئيبرنامج األمم املتحدة اإلمنا

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

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

  للمستوطنات البشريةبرنامج األمم املتحدة 
  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

  استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث
  التصال مع املنظمات غري احلكوميةاألمم املتحدة لدائرة 

  مركز حقوق اإلنسان/مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
قل البلدان منوا والبلدان الناميـة غـري الـساحلية          مكتب ممثل األمم املتحدة السامي املعين بأ      

  والدول اجلزرية الصغرية النامية 
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  صندوق األمم املتحدة للسكان

  جامعة األمم املتحدة
  ألمم املتحدة ل ذية العاملي التابع األغبرنامج
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 أمانات االتفاقيات  -هاء   

  اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
  اتفاقية التنوع البيولوجي

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

 الوكاالت املتخصصة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة  -واو   

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  مرفق البيئة العاملية

  اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات
  منظمة الطريان املدين الدويل

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
  منظمة العمل الدولية

  املنظمة البحرية الدولية
  االحتاد الدويل لالتصاالت

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

   بتغري املناخة املعنية الدولية احلكومياهليئة
  منظمة الصحة العاملية

  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  املنظمة العاملية للسياحة

 مة األمم املتحدةنظومبمنظمات ذات صلة   -زاي   

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
                       مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدويل

  منظمة التجارة العاملية
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٣-٢٠١١اجلدول الزمين الجتماعات هيئات االتفاقية،     
  يونيه / حزيران١٧-٦: ٢٠١١فترة الدورات األوىل يف عام  •
  كـانون  ٩نوفمرب إىل   /تشرين الثاين  ٢٨من  : ٢٠١١فترة الدورات الثانية يف عام       •

  ديسمرب/األول
  مايو/أيار ٢٥-١٤: ٢٠١٢فترة الدورات األوىل يف عام  •
  كـانون  ٧نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٦  من :٢٠١٢فترة الدورات الثانية يف عام       •

  ديسمرب/األول
  يونيه/حزيران ١٤-٣ :٢٠١٣فترة الدورات األوىل يف عام  •
  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-١١ :٢٠١٣انية يف عام فترة الدورات الث •
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  املرفق الثالث

الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             
  السادسةيف بروتوكول كيوتو يف دورته 

FCCC/KP/CMP/2010/1 and Add.1 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/KP/CMP/2010/2             طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفـاذ
 مذكرة مقدمة من األمانة. التابع للجنة االمتثال

FCCC/KP/CMP/2010/3            اقتراح مقدم من غرينادا إلدخال تعديالت علـى بروتوكـول
 مذكرة من األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2010/4      رفق بـاء لربوتوكـول     تعديل امل لاقتراح مقدم من كازاخستان
 األمانة من مقدمةمذكرة . كيوتو

FCCC/KP/CMP/2010/5           التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطـراف املدرجـة يف
مذكرة مقدمة . ٢٠١٠ لعام املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

 من األمانة

FCCC/KP/CMP/2010/5/Add.1 Annual compilation and accounting report for Annex B Parties 

under the Kyoto Protocol for 2010. Note by the secretariat. 

Addendum. Compilation and accounting information by Party 

FCCC/KP/CMP/2010/6          التقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل
 وتوبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كي

FCCC/KP/CMP/2010/7    مذكرة من رئيس جملس صندوق     . تقرير جملس صندوق التكيف
 التكيف

FCCC/KP/CMP/2010/8           التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجـب بروتوكـول
  مذكرة من إعداد األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2010/9       املقدم إىل   التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك 
مؤمتر األطراف العام بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول         

 مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2010/10    إىل املقدَّم لمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة    لالتقرير السنوي
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول        

 كيوتو

FCCC/CP/2010/6–FCCC/KP/CMP/2010/11 تقرير املكتب. التقرير املتعلق بوثائق التفويض 

FCCC/KP/CMP/2009/2         اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية واملفوضية األوروبية باسم
اجلماعـة األوروبية ودوهلا األعضاء، بإدخال تعـديل علـى         

  مذكرة من األمني العام. بروتوكول كيوتو
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FCCC/KP/CMP/2010/L.1           مشروع تقرير مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع
 األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دورته السادسة

FCCC/KP/CMP/2010/L.2 اقتراح مقدم من الرئيسة. جلنة االمتثال 

FCCC/KP/CMP/2010/L.3     لتعديل املرفق بـاء لربوتوكـول       كازاخستاناقتراح مقدم من 
 اقتراح مقدم من الرئيسة. كيوتو

FCCC/CP/2010/L.4–FCCC/KP/CMP/2010/L.4          اإلعراب عن االمتنان حلكومة الواليات املكـسيكية املتحـدة
مشروع قرار مقدم   . ووالية كينتانا رو وسكان مدينة كانكون     

 من جنوب أفريقيا

FCCC/KP/CMP/2010/L.5 اقتراح مقدم من الرئيسة. استعراض صندوق التكيف 

FCCC/KP/CMP/2010/L.6 اقتراح مقدم من الرئيسة. ير جملس صندوق التكيفتقر 

FCCC/KP/CMP/2010/L.7  طعـن مقـدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ
مـشروع  . ١٢-م أ /٧التابع للجنة االمتثال بشأن تنفيذ املقرر       

 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/KP/CMP/2010/L.8     اقتراح مقدم  . ية التنمية النظيفة  مزيد من اإلرشادات املتصلة بآل
 من الرئيسة

FCCC/KP/CMP/2010/L.9      اقتـراح  .  من بروتوكول كيوتو   ٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة
 ةمقدم من الرئيس

FCCC/KP/CMP/2010/L.10         احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية
اقتراح مقدم من   . فةبصفته من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظي      

 الرئيس

FCCC/SBSTA/2010/6     ورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا     ـتقرير اهليئة الفرعية للمش
 مـايو / أيـار  ٣١من  يف الفترة    بون والثالثني املعقودة يف     الثانية
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠إىل 

FCCC/SBSTA/2010/7 مني التنفيذيمذكرة من األ. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBSTA/2010/13          تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتـا
 تشرين  ٣٠الثالثة والثالثني، املعقودة يف كانكون يف الفترة من         

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/SBI/2010/10 and Add.1 والـثالثني  الثانيـة  دورهتا أعمال عن للتنفيذ الفرعية اهليئة تقرير 
    /حزيـران  ٩ إىل مـايو /أيار ٣١ من الفترة يف بون يف املعقودة
  ٢٠١٠ يونيه

FCCC/SBI/2010/11    مذكرة مقدمة من األمـني     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 التنفيذي

FCCC/SBI/2010/27 ني املعقودة يف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثة والثالث
 كـانون   ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠كانكون يف الفترة من     

  ٢٠١٠ديسمرب / األول
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FCCC/SBI/2010/L.24/Add.2    مشروع استنتاجات مقترح   . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية
 من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.30     مشروع اسـتنتاجات  . بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو 
 مقدم من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.32 املرفق يف املدرجة لألطراف واحملاسبة التجميع عن السنوي تقرير 
. ٢٠١٠ وسـنة  ٢٠٠٩ لـسنة  كيوتو بروتوكول مبوجب باء

 الرئيس من مقترح استنتاجاتمشروع 

FCCC/SBI/2010/L.36/Add.2           البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمـة مـن
مشروع استنتاجات  . طراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     األ

 إضافة. مقترحة من الرئيس

FCCC/KP/AWG/2010/11           تقرير الفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عن     

 ٦ إىل   ٢ة مـن    دورته الثالثة عشرة املعقودة يف بون يف الفتـر        
 ٢٠١٠أغسطس /آب

FCCC/KP/AWG/2010/15 مذكرة مقدمة من األمـني     . دول األعمال املؤقت وشروحه   ج
 يالتنفيذ

FCCC/KP/AWG/2010/L.8/Add.1 and Add.2        النظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول
  ئيسمشروع استنتاجات مقترح من الر. مبوجب بروتوكول كيوتو

توصية الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية         
 لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

        


