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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة السابعة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 

  ل املؤقتمن جدول األعما) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  من األمينة التنفيذيةمقدمة مذكرة     

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً   
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(
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 بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق        تقرير الفريق العامل املخصص املعين      -٤
  .األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  .النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو  -٥
  .اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو  -٦
  .ةاملسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيف  -٧
  :املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٨

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

  :باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو               املسائل املتعلقة   - ٩
  تقرير جلنة االمتثال؛  )أ(  

 اإلنفاذ التابع للجنـة     طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع           )ب(
 ؛١٢-م أ/٧ بشأن تنفيذ املقرر االمتثال

 .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  )ج(  

  :            صندوق التكيف  -  ١٠

 تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(  

 .استعراض صندوق التكيف  )ب(  

  .سجل املعامالت الدويلاملسائل املتعلقة ب  -١١
 واليت هـي    البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           -١٢

  .أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء مبوجـب                -١٣

  .بروتوكول كيوتو
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٤
   .من بروتوكول كيوتو ٢من املادة  ٣ بالفقرة علقةملتاملسائل ا  -١٥
  . من بروتوكول كيوتو٣من املادة  ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٦
مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              -١٧

  . األطراف يف بروتوكول كيوتو
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  :     ؤسسية                          املسائل اإلدارية واملالية وامل  -١٨

  ؛٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني لالربناجمية امليزانية   )أ(  
 .٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني الربناجمية امليزانية   )ب(  

 .اجلزء الرفيع املستوى  -١٩

 .املشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات   -٢٠

 .مسائل أخرى  -٢١

 :اختتام الدورة  -٢٢

جتماع األطراف يف بروتوكول    اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه ا        )أ(
 ؛السابعةكيوتو عن دورته 

 .  الدورةإغالق  )ب(  
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   نبذة عامة: التنظيم املقتَرح ألعمال الدورات  -ثانياً   
سيقام حفل ترحيب مبناسبة افتتاح مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف ديربـان             -١

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨صباح يوم االثنني 
 الـدورة الـسابعة عـشرة        األطراف  السادسة عشرة ملؤمتر   ةدورال رئيس   فتتحوسي  -٢

 من جدول األعمال املؤقت، فضالً عـن بعـض          ١وسيتناول مؤمتر األطراف البند     . للمؤمتر
، مبا يف ذلك انتخاب رئيس الـدورة الـسابعة عـشرة    ٢املسائل اإلجرائية املدرجة يف البند     

 اإلدالء ببيانات باسـتثناء     ليس من املقرر  و. وتنظيم األعمال للمؤمتر وإقرار جدول األعمال     
جدول أعمالـه إىل   من   اًحيل مؤمتر األطراف بنود   وسُي. البيانات اليت سُتلقى باسم اجملموعات    

  .ُترفع اجللسة االفتتاحيةمث .  حسب االقتضاء،اهليئتني الفرعيتني
مل بوصفه اجتماع األطراف يف     ُتفتتح الدورة السابعة ملؤمتر األطراف العا     بعد ذلك   و  -٣

اجتمـاع  /وسيتناول مؤمتر األطراف  ). اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
املسائل اإلجرائيـة املدرجـة يف      وكذلك بعض    من جدول أعماله املؤقت،      ١األطراف البند   

دالء  اإللـيس مـن املقـرر   و. ، مبا يف ذلك إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال٢ند  ـالب
اجتمـاع  /وسيحيل مؤمتر األطـراف   . ببيانات باستثناء البيانات اليت سُتلقى باسم اجملموعات      

ـ مث  . دول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني حسب االقتـضاء       ـجمن   اًودـاألطراف بن  ع ـُترف
  .اجللسة االفتتاحية

ابعة عشرة  الدورات التالية للهيئات الفرعية بالدورة الس     أن تقترن اجتماعات    ر  وتقّر  -٤
  :اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف

  الدورة اخلامسة والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ؛  )أ(  
  الدورة اخلامسة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )ب(  
املخـصص املعـين    للفريق العامـل    السادسة عشرة   الدورة  اجلزء الرابع من      )ج(  

فريـق  (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو             
  ؛)١(، أو دورته السابعة عشرة)االلتزامات اإلضافية

العامل املخصص املعين بالعمـل     اجلزء الرابع من الدورة الرابعة عشرة للفريق          )د(  
  .)٢( أو دورته اخلامسة عشرة)فريق العمل التعاوين(التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

__________ 

 بتعليق تلك الـدورة      خالل اجلزء الثالث من دورته السادسة عشرة، قراراً        سيتخذ فريق االلتزامات اإلضافية،    )١(
 .أو اختتامها

ق تلك الدورة   ـ بتعلي الل اجلزء الثالث من دورته الرابعة عشرة، قراراً       ـل التعاوين، خ  ـق العم ـسيتخذ فري  )٢(
 .هاأو اختتام
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ـ  ةفترة الـدور  ستجتمع خالل    هيئات   ستكانت   ملّاو  -٥ الوقـت املتـاح    سيكون ف
بغيـة حتقيـق االسـتفادة      و. أفرقة االتصال وخاصة الجتماعات    جداً،   ت حمدوداً الجتماعال

اقتـراح  مع األطراف،   بالتشاور  ،  جيوز للرؤساء املتاح للمفاوضات   القصوى من احليز الزمين     
املـشاورات وإىل   هـذه     إىل محاهتاقتراوستستند  . العملتسريع  وهنُجاً ل الوقت  لتوفري  تدابري  

أو /أي مفاوضـات و   وستراعي  ،   املقدمة أثناء اجللسات العامة    ذات صلة الورقات والبيانات   
  .سابقةاستنتاجات 

رة السابعة عـشرة ملـؤمتر      للدوالالزمة  الترتيبات  تتعلق ب ة  يإضافمعلومات  وستقدَّم    -٦
  .اجتماع األطراف/األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف

اع األطراف يف جلسات عامة     ـاجتم/رافـ مؤمتر األطراف ومؤمتر األط    نعقدوسي  -٧
  .إىل اهليئتني الفرعيتنياليت لن ُتحال األسبوع األول لتناول بنود جدويل أعماهلما خالل 

. ديـسمرب / كانون األول  ٦ املستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،       وسيفتتح اجلزء الرفيع    - ٨
بيانات وطنية يف اجللسات املشتركة     إلقاء  وسيدعى الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود إىل        

. ديسمرب/ كانون األول  ٨و ٧يومي  يف  اجتماع األطراف   /ؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   مل
يف ضوء جتربة و. ديسمرب / كانون األول٩ وسيستمر اجلزء الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة،

اجتماع / عقد جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف        تقررالدورات السابقة،   
 ة منفصلتاألطراف لالستماع إىل بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب، وستعقد جلسا

ديـسمرب  / األول كـانون ٩اجتماع األطراف يوم اجلمعة     /ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   
  . عن دورتيهما احلاليتنينبثقةالعتماد املقررات واالستنتاجات امل

، )٣(ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والثالثني            -٩
يتوخى من ذلك بصفة خاصة إتاحة      ، و ٠٠/١٨يف الساعة   ُحدِّد موعد انتهاء مجيع اجللسات      

ظروف ، لكن جيوز يف لجلسات اليوميةموعات اإلقليمية للتحضري لألطراف واجملوقت كاٍف ل
  .ثالث ساعاتإىل مواصلة اجللسات ملدة ساعتني حسب كل حالة على حدة استثنائية 

 )٤(ستنتاجاتاليف دورهتا الرابعة والثالثني إىل ا     أيضاً،  أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ     و  -١٠
قـدر   ،ا األمانة بأن تتبع يف تنظيم فترات الـدورات املقبلـة        أوصت فيه خلصت إليها و  اليت  

أو /املمارسة القائمة على عدم عقد أكثر من جلستني مـن اجللـسات العامـة و              اإلمكان،  
يف اليت تعقد   جللسات  اعدد   جمموع   تجاوزعلى أالّ ي  جلسات أفرقة االتصال يف وقت واحد،       

  .جلسات اجللسات غري الرمسية، ست  ذلكوقت واحد، مبا يف

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 

)٤( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً   

  افتتاح الدورة  -١  
اجتماع األطراف رئيسةُ الـدورة الـسابعة       / السابعة ملؤمتر األطراف   سَتفتتح الدورةَ   -١١

وزيرة العالقات الدولية والتعاون يف     ماشاباين،   - عشرة ملؤمتر األطراف، السيدة ماييت نكوانا     
. اجتماع األطـراف  /ضاً رئاسة الدورة السابعة ملؤمتر األطراف     اليت ستتوىل أي   ،جنوب أفريقيا 

 ماشاباين، وفقاً لقاعدة تناوب اجملموعـات      - وقد رشحت اجملموعة األفريقية السيدة نكوانا     
  . على الرئاسةاإلقليمية

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  

اجتماع /دورة السادسة ملؤمتر األطراف   أعدَّت األمانة، باالتفاق مع رئيس ال     : اخللفية  -١٢
اجتماع األطراف، واضعة   /األطراف، جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة ملؤمتر األطراف       

  .يف اعتبارها اآلراء اليت أعربت عنها األطراف واملكتب
  .اجتماع األطراف إىل إقرار جدول األعمال/سُيدعى مؤمتر األطراف: اإلجراء  -١٣

FCCC/KP/CMP/2011/1      من مقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  ةالتنفيذينة األمي

   املكتبمن حمل أعضاء نانتخاب أعضاء حيلو  )ب(  
عندما يعمل مؤمتر األطراف بوصـفه  : "ينص بروتوكول كيوتو على ما يلي : اخللفية  -١٤

 األطراف  اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، ُيستبدل بأي عضو من أعضاء مكتب مؤمتر           
 إضـايف   ميثل طرفاً يف االتفاقية ولكن ال يكون يف الوقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضوٌ              

  ).١٣ من املادة ٣الفقرة " (تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها
دولة ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو      ميثل  أي عضو من أعضاء املكتب      كان  وإذا    -١٥

. مرشح ميثل طرفاً يف الربوتوكول ليحـل حمـل هـذا العـضو           لتعينيلزم إجراء مشاورات    
 والنظر جبدية يف تسمية نـساء لـشغل         ٧-م أ /٣٦واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقرر       

  .بروتوكول كيوتو  يف أي هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية أواملناصب االنتخابية
 حسب االقتـضاء، إىل انتخـاب       اجتماع األطراف، /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -١٦

  . حمل أي أعضاء ميثلون دوالً ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتونأعضاء إضافيني يف املكتب حيلو
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  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  )ج(  
م أعمال الدورة،   ـاجتماع األطراف إىل املوافقة على تنظي     /سُيدعى مؤمتر األطراف    -١٧
  ). أعاله١٠ إىل ١انظر الفقرات من (ا يف ذلك اجلدول الزمين املقترح للجلسات مب

FCCC/KP/CMP/2011/1     مـن    مقدمة مذكرة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 
  ة التنفيذيةاألمين

FCCC/SBSTA/2011/3     مـن   مقدمةمذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  ة التنفيذيةاألمين

FCCC/SBI/2011/8  مـن   مقدمةمذكرة  . ل األعمال املؤقت وشروحه   جدو
  ة التنفيذيةاألمين

FCCC/KP/AWG/2011/X
مـن   مقدمةمذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه     )٥(

  ة التنفيذيةاألمين

  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(  
 االتفاقية وسُيقدم   سينظر املكتب يف وثائق التفويض املقدمة من األطراف يف        : اخللفية  -١٨

 سـياق   ويف. )٦(اجتماع األطراف العتمـاده   /تقريره عن وثائق التفويض إىل مؤمتر األطراف      
سوى األطراف الـيت    هذه العملية   جيوز أن تشارك يف      اعتماد أي تعديل على الربوتوكول، ال     

ـ  ٧اً للفقرة   ـوينبغي لألطراف أن تالحظ أيضاً أنه وفق      . لديها وثائق تفويض صحيحة    ن  م
 من الربوتوكول ال ُيعتمد أي تعديل على املرفق باء للربوتوكول إال مبوافقة خطيـة               ٢١املادة  

يف املرفق باء أن تـودع لـدى        درج  أن تُ األطراف الراغبة يف    يرجى من   و. من الطرف املعين  
دل على هذه املوافقة اخلطية صـادرة       تتعديل على املرفق باء، وثيقة       األمانة، قبل اعتماد أي   

رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية أو موقَّعة من أي مسؤول آخر لديـه          قعة من   ومو
وسيتلقى مؤمتر  . إحدى السلطات املؤهلة اآلنفة الذكر     تفويض كامل هلذا الغرض صادر عن     

املوافقات اخلطية املقدَّمة من األطـراف       اجتماع األطراف من األمانة معلومات عن     /األطراف
  . من الربوتوكول قبل اعتماد أي تعديل على املرفق باء٢١ من املادة ٧عمالً بالفقرة 

اجتماع األطراف إىل املوافقة على التقرير املتعلـق        /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -١٩
اجتمـاع  /بوثائق تفويض ممثلي األطراف الذين حيضرون الدورة السابعة ملـؤمتر األطـراف           

  . ا بصفة مؤقتة بانتظار هذا اإلجراءوجيوز للممثلني أن يشاركو. األطراف
__________ 

 .أعاله) ج(٤لفقرة انظر ا )٥(

الواردة من األطراف يف بروتوكول كيوتو صـاحلة     التفويض   على أن وثائق     ١- م أإ /٣٦ينص املقرر    )٦(
اجتماع األطراف، وعلى أن يقدم مكتب /ملشاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

 لإلجراءات املتبعة، إىل مؤمتر     اً عن وثائق التفويض للموافقة عليها، وفق       واحداً مؤمتر األطراف تقريراً  
 .اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر األطراف
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  تقريرا اهليئتني الفرعيتني   -٣  

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  
اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقرير اهليئـة الفرعيـة          /سُيدعى مؤمتر األطراف    -٢٠

وسيقدم رئـيس اهليئـة الفرعيـة       . للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والثالثني      
ـ اجتماع األطراف عن    / إىل مؤمتر األطراف    تقريراً للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً     ةدورال

  . للهيئةاخلامسة والثالثني

وسيتضمن تقرير رئيس اهليئة الفرعية عن دورهتا اخلامسة والثالثني أية توصيات بشأن              -٢١
 يف دورته الـسابعة     اجتماع األطراف /دها مؤمتر األطراف  مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتم    

دورتيها  إىل جدويل األعمال املعتمدين يف       تنشأ عن األعمال اليت تضطلع هبا اهليئة الفرعية استناداً        
  ).FCCC/SBSTA/2011/3(واخلامسة والثالثني ) FCCC/SBSTA/2011/2(الرابعة والثالثني 

قرر أن ينظـر فيهـا   تعلق مبسائل ت  منها ما ي   رعية أموراً وسيتناول تقرير رئيس اهليئة الف      -٢٢
  . يف دورته السابعةاجتماع األطراف/مؤمتر األطراف

FCCC/SBSTA/2011/2          تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن
 ٦دورهتا الرابعة والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من          

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦إىل 

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
 إىل اإلحاطة علماً بتقرير اهليئـة الفرعيـة         اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف    -٢٣

 إىل مـؤمتر     تقريـراً  وسيقدم رئيس اهليئة الفرعيـة أيـضاً      . للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والثالثني    
  . للهيئة اخلامسة والثالثنيةدورال عن اجتماع األطراف/األطراف

وسيتضمن تقرير رئيس اهليئة الفرعية عن دورهتا اخلامسة والثالثني أية توصيات بشأن              -٢٤
 يف دورته الـسابعة     اجتماع األطراف /مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف      

 إىل جـدويل األعمـال املعتمـدين يف         تنشأ عن األعمال اليت تضطلع هبا اهليئة الفرعية استناداً        
  ).FCCC/SBI/2011/8(واخلامسة والثالثني ) FCCC/SBI/2011/7(يها الرابعة والثالثني دورت

تعلق مبسائل تشمل املسائل الـيت      منها ما ي   وسيتناول تقرير رئيس اهليئة الفرعية أموراً       -٢٥
  . يف دورته السابعةاجتماع األطراف/نظر فيها مؤمتر األطرافتقرر أن ي

FCCC/SBI/2011/7  
Add.1و 

ير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتـا الرابعـة والـثالثني،           تقر 
 ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦املعقودة يف بون يف الفترة من 
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تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املُدرجة يف            -٤  
  )فريق االلتزامات اإلضافية (املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

، فريـق   ١-م أإ /١اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     / أنشأ مؤمتر األطراف   :اخللفية  -٢٦
 ٢٠١٢رة ما بعـد     ـااللتزامات اإلضافية للنظر يف التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول للفت          

  .  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٩ للفقرة وفقاً
علـى  أن  ،  ٦-م أإ /١يف مقرره   ،   من جديد  اجتماع األطراف / مؤمتر األطراف  أكدو  -٢٧

أعماله  وتقدمي نتائج ١-م أإ/١إمتام عمله وفقاً للمقرر إىل أن يسعى فريق االلتزامات اإلضافية 
 يف أقرب وقت ممكن ويف الوقت املناسـب         اجتماع األطراف /لكي يعتمدها مؤمتر األطراف   

قرير املتعلق بعمل فريـق     ويرد الت . لضمان عدم حدوث ثغرة بني فتريت االلتزام األوىل والثانية        
ة يوسيقدم فريق االلتزامات اإلضاف.  يف قائمة التقارير أدناه٢٠١١االلتزامات اإلضافية يف عام 

  .اجتماع األطراف ليعتمدها يف دورته السابعة/نتائج عمله إىل مؤمتر األطراف
لتقييم النظر يف نتائج ا    ٦-م أإ /٢اجتماع األطراف، يف مقرره     /قرر مؤمتر األطراف  و  -٢٨
وسينظر فريق االلتزامات اإلضافية   . للمستويات املرجعية إلدارة الغابات يف دورته املقبلة      تقين  ال

إىل ذلك ضمن تقريره     نتائج   سُيحيلربان و ييف تقرير التقييم التقين يف دورته اليت سُتعقد يف د         
  .اجتماع األطراف كي ينظر فيها/مؤمتر األطراف

اجتماع األطراف إىل النظر يف نتائج عمل فريـق         /طراف سيدعى مؤمتر األ   :اإلجراء  -٢٩
قين للمستويات املرجعية إلدارة الغابات،     ـااللتزامات اإلضافية، مبا يف ذلك نتائج التقييم الت       

  .بغية اعتمادها

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1         تقرير مؤمتـر األطـراف العامل بوصـفه اجتمـاع
ـ         ه األطراف فـي بروتوكول كيوتـو عــن دورت

 ٢٩، املعقودة يف كانكون يف الفتـرة مـن          السادسة
ديـسمرب  /كانون األول  ١٠إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين 

اإلجراءات اليت اختـذها    : اجلزء الثاين . إضافة. ٢٠١٠
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف        

  السادسةبروتوكول كيوتو يف دورته 
FCCC/KP/AWG/2010/18 
Add.1و 

يق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات       تقرير الفر 
اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب        

دورته اخلامسة عشرة، املعقودة    بروتوكول كيوتو عن    
إىل نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩الفترة من   يف كانكون يف    

  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠
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FCCC/KP/AWG/2011/4      املعين بااللتزامات اإلضافية   تقرير الفريق العامل املخصص
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول        

الـسادسة  دورتـه    عن اجلزأين األول والثاين من       كيوتو
 ٨ إىل ٥مـن  يف الفتـرة   بـانكوك    يف   يناملعقودعشرة  
 ١٧ إىل   ٧من  يف الفترة   بون   ، ويف ٢٠١١أبريل  /نيسان
  ٢٠١١يونيه /حزيران

FCCC/KP/AWG/2011/INF.X Synthesis report of the technical assessments of the 

forest management reference level submissions  

ـ  ـات املقدمة م  ـالنظر يف املقترح    -٥   راف إلدخـال تعـديالت علـى       ـن األط
  بروتوكول كيوتو

ز ألي جيـو : " من بروتوكول كيوتو على ما يلي ٢٠ من املادة    ١ تنص الفقرة    :اخللفية  -٣٠
:  على ما يلـي    ٢٠ من املادة    ٢وتنص الفقرة   ". طرف اقتراح تعديالت على هذا الربوتوكول     

تعتمد التعديالت على هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             "
وترسل األمانة نص أي تعديل مقترح على هذا الربوتوكول إىل          . األطراف يف هذا الربوتوكول   

وترسل األمانة أيضاً نـص     . راف قبل االجتماع املقترح اعتماده فيه بستة أشهر على األقل         األط
  ".أي تعديالت مقترحة إىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلم

جيوز ألي طـرف    : " من بروتوكول كيوتو على ما يلي      ٢١ من املادة    ٢وتنص الفقرة     -٣١
". فق هلذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هـذا الربوتوكـول          أن يقدم اقتراحات مبر   

ُتعتمد مرفقات هذا الربوتوكول والتعديالت على      : " على ما يلي   ٢١ من املادة    ٣وتنص الفقرة   
ه اجتماع األطـراف يف     فمرفقات هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوص         

ة نص أي مرفق مقترح أو تعديل على مرفق إىل األطراف قبـل             وترسل األمان . هذا الربوتوكول 
وترسل األمانة أيضاً نص أي مرفق مقترح    . االجتماع املقترح اعتماده فيه بستة أشهر على األقل       

  ". أو تعديل مقترح على مرفق إىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلم
 مقترحاً لتعديل بروتوكول    ١٣ت األطراف إىل األمانة     ووفقاً هلذه األحكـام، قدم     -٣٢

 وأُبلغت إىل األطراف يف بروتوكـول كيوتـو         ٢٠٠٩ مقترحا منها عام     ١٢وقُدم  . كيوتو
 وأُرسلت إىل الوديـع،     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧واألطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها يف       

 يف   وأُرسل إىل األطـراف    ٢٠١٠يف عام   وقُدم تعديل مقترح    . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٥للعلم، يف   
كمـا  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٨بروتوكول كيوتو واألطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها يف         

  .٢٠١٠يونيه / حزيران١٧أُرسل النص اىل الوديع، للعلم، يف 
وقرر . اجتماع األطراف يف هذه املقترحات يف دورته السادسة       /ونظر مؤمتر األطراف    -٣٣

عمـال املؤقـت للـدورة    ألى هذه املسألة قيد النظر وإدراج هذا البند يف جدول ا      اإلبقاء عل 
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 مـن مـشروع     ١٦واملادة  ) ج(١٠ باملادة   اجتماع األطراف، عمالً  /السابعة ملؤمتر األطراف  
  . النظام الداخلي الذي جيري العمل به

ت املدرجة  اجتماع األطراف إىل النظر يف املقترحا     / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٣٤
  .أدناه واختاذ أي إجراء يراه مناسباً
FCCC/KP/CMP/2009/2 

 
اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية واملفوضية األوروبية       

إدخال تعديل على باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء     
  من األمانةمقدمة مذكرة . بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/3 

 
لتعديل أحكام بروتوكول كيوتـو     من توفالو   مقدم  اقتراح  

ة مبوجب أاملتعلقة حبصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنش  
  من األمانةمقدمة  مذكرة. الربوتوكول

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

FCCC/KP/CMP/2009/5   ن الفلبني إلدخال تعديالت على بروتوكول      ممقدم  اقتراح
  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/6   مذكرة . من نيوزيلندا لتعديل بروتوكول كيوتو    مقدم  اقتراح
  من األمانةمقدمة 

FCCC/KP/CMP/2009/7   بروتوكول كيوتو مقدم مـن     على  تعديل  إلدخال  اقتراح
ربازيل وبـنن وبوركينـا   إندونيسيا وأوغندا وباكستان وال  

فاسو وتوغو واجلزائر ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهوريـة     
الكونغو الدميقراطية وجنوب أفريقيا والـرأس األخـضر        
ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسري النكـا والـسلفادور        
والسنغال وسوازيلند وسرياليون وسيشيل والصني وغامبيا      

يبرييا ومايل وماليزيا   وغانا والكامريون والكونغو وكينيا ول    
 وموزامبيـق   سواملغرب ومالوي ومنغوليـا وموريـشيو     

  من األمانة مقدمة مذكرة . ونيجرييا واهلند
FCCC/KP/CMP/2009/8          اقتراح مقدم من كولومبيـا إلدخـال تعـديالت علـى

   من األمانة  مقدمةمذكرة. بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/9     خـال تعـديالت علـى    اقتراح مقدم من بـيالروس إلد

  من األمانة مقدمة مذكرة . بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/10  من أستراليا إلدخال تعديالت على بروتوكول مقدم اقتراح

  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/11   بروتوكول إلدخال تعديالت على    من اليابان   مقدم  اقتراح

  مانةمن األمقدمة مذكرة . كيوتو
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FCCC/KP/CMP/2009/12           اقتراح مقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميـات باسـم
بـإجراء  باراغواي ومجهورية فرتويال البوليفارية وماليزيا      

  من األمانة مقدمة مذكرة . ربوتوكول كيوتولتعديل 
FCCC/KP/CMP/2009/13   من بابوا اغينيا اجلديدة إلدخال تعديالت على       مقدم  اقتراح

  من األمانة مقدمة مذكرة . وتوكول كيوتوبر
FCCC/KP/CMP/2010/3         اقتراح مقدم من غرينادا إلدخال تعديالت على بروتوكول

  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو

  اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو   -٦  
 ٢١توكول كيوتو يف املادة     ترد إجراءات تعديل أي مرفق من مرفقات برو       : خللفيةا  -٣٥

جيوز ألي طرف أن يقـدم      " على أنه    ٢١ من املادة    ٢وتنص الفقرة   . من بروتوكول كيوتو  
وتـنص  ". اقتراحات مبرفق هلذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هذا الربوتوكول         

املرفقات تعتمد املرفقات هبذا الربوتوكول والتعديالت على       " على أن    ٢١ من املادة    ٣الفقرة  
هبذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف هـذا               

وترسل األمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إىل األطراف             . الربوتوكول
وترسل األمانة أيضاً نص    . قبل الدورة املقترح أن يعتمد فيها النص مبا ال يقل عن ستة أشهر            

مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إىل أطراف االتفاقية واملوقعني عليها، وكـذلك     أي  
  ".إىل الوديع للعلم

، تعديالً للمرفق   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨واقترحت كازاخستان، يف رسالة مؤرخة        -٣٦
، علماً )٧(اجتماع األطراف، يف دورته اخلامسة/وأحاط مؤمتر األطراف. باء لربوتوكول كيوتو

باالقتراح، ووافق على إدراجه يف جدول األعمال املؤقت لدورته السادسة وطلب إىل األمانة             
وطلـب  . أن ترسله إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو وإىل أطراف االتفاقية واملوقعني عليها           

اجتماع األطراف أيضاً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظـر يف االقتـراح يف              /مؤمتر األطراف 
  .اجتماع األطراف/ الثانية والثالثني وأن تقدم تقريراً عن النتائج إىل مؤمتر األطرافدورهتا
 مـؤمتر  طلب مـن  على  من بروتوكول كيوتو، وبناًء٢١ من املادة  ٣ووفقاً للفقرة     -٣٧

اجتماع األطراف، أبلغت األمانة االقتراح إىل أطراف بروتوكـول كيوتـو، وإىل            /األطراف
 وإىل الوديع  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢١قعني عليها، يف إشعار مؤرخ      أطراف االتفاقية واملو  

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٦للعلم، يف رسالة مؤرخة 

__________ 

)٧( FCCC/KP/CMP/2009/21٩٤-٨٤ات ، الفقر. 
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، يف دورهتـا     املقدم من كازاخـستان    ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا االقتراح        -٣٨
 من الوثيقة   ١٣٨-١٣٢ت من    بشأن هذه املسألة يف الفقرا     ا وترد استنتاجاهت  ؛الثانية والثالثني 

FCCC/SBI/2010/10.  
 ووافق  )٨(اجتماع األطراف يف هذه املسألة يف دورته السادسة       /ونظر مؤمتر األطراف    -٣٩

على إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته القادمة ملواصـلة النظـر يف هـذا                 
  . يف دورته السابعةاالقتراح، بغية التوصل إىل نتيجة ُمتفق عليها واعتماد مقرر

اجتماع األطراف إىل النظر يف االقتراح املقدم من        /دعى مؤمتر األطراف  سُي: اإلجراء  -٤٠
  .كازاخستان لتعديل املرفق باء وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

FCCC/KP/CMP/2010/4         اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول
  كيوتو

  تعلقة بآلية التنمية النظيفةاملسائل امل  -٧  
، يقـدم   )٩( وفقاً لألحكام الواردة يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفـة          :اخللفية  -٤١

اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة تقريراً عن أنشطته إىل كـل دورة مـن دورات مـؤمتر      
دى ممارسته سلطته   اجتماع األطراف، ل  / مؤمتر األطراف  توىلوي. اجتماع األطراف /األطراف

،  الالزمة واختاذ القرارات لتوجيه  على آلية التنمية النظيفة، استعراض التقارير السنوية وتقدمي ا        
  .حبسب االقتضاء

 اجتماع األطـراف  /م من اجمللس التنفيذي إىل مؤمتر األطراف       التقرير السابع املقدّ   تضمنوي  -٤٢
إلجراءات اليت اختـذها    والناتج عن ا  النظيفة  معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنمية         

وإضافة إىل ذلك، يتضمن التقرير عدداً من       . )١٠(عملهمن   العاشرةاجمللس التنفيذي أثناء السنة     
  .السابعةاجتماع األطراف يف دورته /قرارات يتخذها مؤمتر األطرافشأن التوصيات ب

مهام وإجنازات  فيه الضوء على    وسيقدم رئيس اجمللس التنفيذي تقريراً شفوياً، يسلط          -٤٣
  .املقبلةاجمللس خالل السنة املاضية والتحديات 

  

__________ 

 .٦-م أإ/٨املقرر  )٨(
 .٥ إىل ٢، املرفق، الفقرات من ١-م أإ/٣املقرر  )٩(
م إليه من اجمللـس     اجتماع األطراف يف دورتيه الثانية والثالثة، يغطي التقرير املقد        /وفقاً لطليب مؤمتر األطراف    )١٠(

اجتماع األطراف واجتماع اجمللس التنفيذي الذي      /التنفيذي الفترة املمتدة بني الدورة السابقة ملؤمتر األطراف       
املقـرر  (اجتماع األطراف   / مع دورة مؤمتر األطراف    القترانق مباشرة االجتماع الذي يعقده اجمللس با      ـيسب
 ).٧قرة ، الف٣-م أإ/٢، واملقرر ١١، الفقرة ٢-م أإ/١
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اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقرير اجمللس       / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٤٤
وسـُيدعى مـؤمتر    . التنفيذي املذكور أدناه وبالتقرير الشفوي لرئيس اجمللـس التنفيـذي         

يضاً إىل النظر يف هذا البند والتوصية مبشروع مقـرر ليعتمـده            اجتماع األطراف أ  /األطراف
  .السابعةاجتماع األطراف يف دورته /مؤمتر األطراف

أخـرى  مـسائل  أي لنظر يف  إىل ا اجتماع األطراف أيضاً    /مؤمتر األطراف دعى  ُيسو  -٤٥
  .عن عمل اهليئتني الفرعيتنيتنشأ متعلقة بآلية التنمية النظيفة 

اجتماع األطراف أيضاً يف دعوة الـرئيس إىل إجـراء          /ر األطراف وقد يرغب مؤمت    -٤٦
مشاورات بشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني يف اجمللس التنفيذي، حسب االقتضاء، وإىل            

  .انتخاب هؤالء األعضاء واألعضاء املناوبني

FCCC/KP/CMP/2011/3           التقرير السنوي املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنميـة
فة إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع          النظي

  األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٨  

  التنفيذ املشتركالتوجيه املتعلق ب  )أ(  
املبـادئ التوجيهيـة للتنفيـذ       (١-م أإ /٩من مرفق املقرر     ٣وفقاً للفقرة   : اخللفية  -٤٧

التنفيذ املشترك تقارير عن أنشطتها إىل كل دورة مـن          ، تقدم جلنة اإلشراف على      )املشترك
اجتماع األطراف، لدى ممارسة    /وملؤمتر األطراف . اجتماع األطراف /دورات مؤمتر األطراف  

لتنفيذ املشترك، أن يستعرض هذه التقارير السنوية ويقدم إرشـادات ويتخـذ            اسلطته على   
  .قرارات، حبسب االقتضاء

املقدَّم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل        لسادس  ا التقرير السنوي    تضمنوي  -٤٨
اجتماع األطراف معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ إجراء املـسار الثـاين             /مؤمتر األطراف 

ج عما اختذته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من إجـراءات أثنـاء             تللتنفيذ املشترك والنا  
جلنة توصيات  إضافة إىل   اإلدارة  مسائل  أيضاً  ل التقرير   يتناوو .)١١(من عملها السادسة  السنة  

اجتمـاع  /املسائل احملددة اليت طلبها مـؤمتر األطـراف       بشأن  اإلشراف على التنفيذ املشترك     

__________ 

قررت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تتبع ترتيباً يف اإلبالغ مماثالً للترتيب املعمول بـه يف اجمللـس                    )١١(
اجتماع األطراف مل يطلب إليهـا ذلـك صـراحةً؛    /التنفيذي آللية التنمية النظيفة، رغم أن مؤمتر األطراف    
اجتماع األطـراف حاليـاً     /شترك إىل مؤمتر األطراف   ويغطي التقرير املقدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ امل        

اجتماع األطراف واجتماع جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ         /الفترة املمتدة بني الدورة السابقة ملؤمتر األطراف      
 .اجتماع األطراف/ مع دورة مؤمتر األطرافالقتراناملشترك الذي يسبق مباشرة االجتماع املعقود با
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يتضمن التقرير توصيات بشأن اخليـارات  ويف هذا الصدد،   . )١٢(السادسةاألطراف يف دورته    
رك، بغية النظـر يف توصـيات اللجنـة يف إطـار            املتاحة لتعزيز النهج املتبع يف التنفيذ املشت      

  . )١٣(١-م أإ/٩ من املقرر ٨ للفقرة  وفقاًاالستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك
وسيقدِّم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تقريراً شفوياً يسلِّط فيه الـضوء               -٤٩

  .تواجهها يف املستقبلستحديات اليت على مهام وإجنازات اللجنة يف العام املاضي وال
اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بالعمل املتعلق       /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥٠

بالتنفيذ املشترك، مبا يف ذلك التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك والتقريـر              
طراف إىل النظر يف هذا البنـد       اجتماع األ /وسُيدعى مؤمتر األطراف  . الشفوي لرئيس اللجنة  

  .السابعةاجتماع األطراف يف دورته /ع مقرر ليعتمده مؤمتر األطرافووالتوصية مبشر
 اجتماع األطراف أيضاً يف دعوة الـرئيس إىل إجـراء         /وقد يرغب مؤمتر األطراف     -٥١

مشاورات بشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، وإىل             
 .انتخاب هؤالء األعضاء واألعضاء املناوبني

  ملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشتركااستعراض   )ب(  
اجتماع األطراف الشروع يف    /مؤمتر األطراف قرر  ،  ٦-م أإ /٤ للمقرر   وفقاً: اخللفية  -٥٢

، يف  ١-م أإ /٩ من املقرر    ٨راض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وفقاً للفقرة         االستع
 .دورته السابعة

جلنة اإلشراف علـى    اجتماع األطراف إىل    /مؤمتر األطراف طلب  وإضافة إىل ذلك،      -٥٣
 ، توصيات بشأناجتماع األطراف/ملؤمتر األطرافالتنفيذ املشترك أن تقدم إىل الدورة السابعة      

اخليارات املتاحة لتعزيز النهج املتبع يف التنفيذ املشترك، بغية النظر يف توصيات اللجنة يف إطار               
تقريرهـا  وتستند توصيات اللجنة إىل     . االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك     

اهلـا  لجنة والتحسينات املمكن إدخ   الاخلربات املكتسبة يف تطبيق إجراء التحقق يف إطار         عن  
، على النحو الوارد يف تقريرهـا الـسنوي إىل مـؤمتر            على سري التنفيذ املشترك يف املستقبل     

  .)١٤(٢٠١٠اجتماع األطراف عام /األطراف
االسـتعراض  اجتماع األطراف إىل الـشروع يف       /دعى مؤمتر األطراف  سُي: اإلجراء  -٥٤

توصيات جلنة اإلشراف علـى      يف   النظَريشمل  مبا   ،األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك    
على النحو الـوارد يف تقريرهـا       هنج التنفيذ املشترك،    تعزيز  خيارات  التنفيذ املشترك بشأن    

  .زمينال هاوإطاراالستعراض عملية ، وحتديَد السنوي
__________ 

 .٦-م أإ/٤املقرر  )١٢(
 .من جدول األعمال) ب(٨بند انظر ال )١٣(
 .املرفق األول، FCCC/KP/CMP/2010/9انظر الوثيقة  )١٤(
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FCCC/KP/CMP/2011/4   ّم من جلنـة اإلشـراف علـى التنفيـذ         التقرير السنوي املقـد
امل بوصفـه اجتماع األطـراف  املشترك إىل مؤمتر األطراف الع 

  يف بروتوكول كيوتو

 املسائل املتعلقة باالمتثال مبقتضى بروتوكول كيوتو  -٩  

 تقرير جلنة االمتثال  )أ(  

، تقدِّم جلنة   ١-م أإ /٢٧من الفرع الثالث من مرفق املقرر       ) أ(٢وفقاً للفقرة   : اخللفية  -٥٥
اجتمـاع  /ورات العادية ملؤمتر األطـراف    االمتثال بكامل هيئتها تقريراً إىل كل دورة من الد        

 /م من جلنة االمتثال إىل مـؤمتر األطـراف         التقرير السنوي السادس املقدّ    تضمنوي. األطراف
،  مـن عملـها    سنة السادسة الاجتماع األطراف معلومات عن أنشطة جلنة االمتثال يف أثناء          

 .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣ و٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٩املمتدة بني 

اجتماع األطراف إىل النظر يف تقرير جلنة االمتثال        /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥٦
 .املذكور أدناه

اجتماع األطراف يف دعوة الرئيسة إىل إجراء مشاورات        /وقد يرغب مؤمتر األطراف     -٥٧
ـ             اب ـبشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة االمتثال، حبسب االقتضاء، وإىل انتخ

ـ  / وقد يرغب مؤمتر األطراف    .اء واألعضاء املناوبني  ـء األعض هؤال راف يف  ـاجتماع األط
ـ             رة ـدعوة األطراف إىل تقدمي مسامهات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميليـة لفت

  . لدعم عمل جلنة االمتثال٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

FCCC/KP/CMP/2011/5       مؤمتر األطراف العامل    التقرير السنوي املقدم من جلنة االمتثال إىل 
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عن فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال بـشأن                  )ب(  
 ١٢-م أ/٧تنفيذ املقرر 

، اعتمد فرع اإلنفـاذ التـابع للجنـة         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦يف  : اخللفية  -٥٨
، أكد فيه أن كرواتيا غري ممتثلة       )١٥()CC-2009-1-8/Croatia/EB الوثيقـة(راراً هنائياً   االمتثال ق 
 من بروتوكول كيوتو وال لطرائق حساب الكميات املخصصة هلا     ٣ من املادة    ٨ و ٧للفقرتني  

 كانون  ١٤ويف  ). ١-م أإ /١٣املقرر  ( من بروتوكول كيوتو     ٧ من املادة    ٤مبوجـب الفقرة   
 ، تلقت األمانة طعناً من كرواتيا يف القرار النهائي الصادر عن فرع اإلنفاذ            ٢٠١٠يناير  /الثاين

(FCCC/KP/CMP/2010/2). 
__________ 

 يف الصفحة التالية على اإلنترنتلألمم املتحدة الرمسية باللغات الست يرد هذا القرار  )١٥(

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/5456.php>. 
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  مـشتركاً اًتفامه، يف دورته السادسة، أن      اجتماع األطراف /ستنتج مؤمتر األطراف  او  -٥٩
ألة بشأن اجلوانب اإلجرائية واملوضوعية املتعلقة بطعن كرواتيا ضروري لضمان النظر يف املس           

ونظراً إىل األمهية الكربى اليت توليها األطـراف إىل هـذه           . بشكل عادل وحسب األصول   
اجتماع األطراف من إمتام نظره يف      /املسائل، وِقَصر الوقت املتاح، مل يتمكن مؤمتر األطراف       

 من مشروع النظام الـداخلي اجلـاري        ١٦وعليه، ووفقاً للمادة    .  الدورة تلكهذا البند يف    
اجتماع األطراف يف   /سيدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف        العمل به،   

 .دورته السابعة

إىل األمانة أن تعّد ورقة تقنية تبـّين        أيضاً  اجتماع األطراف   /طلب مؤمتر األطراف  و  -٦٠
لنظر يف الطعون املقدمـة     يف سياق ا  املتطلبات اإلجرائية ونطاق ومضمون القانون املعمول به        

، وغريه مـن املقـررات ذات الـصلة الـصادرة عـن مـؤمتر               ١-م أإ /٢٧ب املقرر   مبوج
اجتماع األطراف، كما تبّين النهج الذي تتبعه اهليئات املشكَّلة مبوجب االتفاقـات           /األطراف

لنظر يف  علقة بـا  البيئية املتعددة األطراف وغريها من اهليئات الدولية فيما يتعلق باألحكام املت          
واتفقت األطراف علـى أن تـستخدم يف       . اءات القانونية حسب األصول   احلرمان من اإلجر  

 .مناقشاهتا الالحقة هذه االستنتاجات اليت توصلت إليها األمانة

، رسالة من وزيـر محايـة البيئـة         ٢٠١١أغسطس  / آب ٤ يف   ،ت األمانة ـوتلق  -٦١
يف القـرار   والتخطيط العمراين واملنشآت يف كرواتيا يعلن فيها أن كرواتيا تسحب طعنـها             

  .النهائي لفرع اإلنفاذ
اجتماع األطراف إىل النظر يف سـحب كرواتيـا        /مؤمتر األطراف سُيدعى  : اإلجراء  -٦٢

مـؤمتر  سـيدعى    و . لالنتهاء من دراسة هذا البنـد      طعنها وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً      
ىل إ أعـاله و ٦٠فقرة لنظر يف الورقة التقنية املشار إليها يف الإىل ااجتماع األطراف   /األطراف

  . مناسباًهاختاذ أي إجراء يرا

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

FCCC/KP/CMP/2011/2           سحب كرواتيا طعَنها يف القرار النهائي لفرع اإلنفاذ التابع للجنة
  مذكرة مقدمة من األمانة. الاالمتث

FCCC/TP/2011/6 Procedural requirements and the scope and content of 

applicable law for the consideration of appeals under 

decision 27/CMP.1 and other relevant decisions of the 

Conference of the Parties serving as the meeting of the 

Parties to the Kyoto Protocol, as well as the approach 

taken by other relevant bodies relating to denial of due 

process. Technical paper 
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  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراءات واآلليات املتعلقة باالمتثال  )ج(  
 والـثالثني للهيئـة     اخلامسةوشروحه للدورة   انظر جدول األعمال املؤقت     : اخللفية  -٦٣

 ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البنـد إىل اهليئـة     /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٤
الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشروع مقرر أو مشاريع استنتاجات يعتمـدها مـؤمتر              

 .السابعةف يف دورته اجتماع األطرا/األطراف

 صندوق التكّيف  -١٠  

 تقرير جملس صندوق التكّيف  )أ(  

أن يقدم جملس    )١٦(اجتماع األطراف يف دورته الثالثة    /قرر مؤمتر األطراف  : اخللفية  - ٦٥
 .اجتماع األطراف/ كل دورة من دورات مؤمتر األطرافإىلصندوق التكيف تقريراً عن أنشطته 

 األطراف  )١٧(تشجيعاجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف صل  واويف الدورة السادسة،      -٦٦
واملنظمات الدولية على متويل صندوق التكيف، علـى أن          املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

يكون هذا التمويل إضافياً إىل حصة اإليرادات املتأتية من أنشطة املشاريع املنفَّذة يف إطار آلية               
 .التنمية النظيفة

، رهناً نظمإىل األمانة أن ت ااجتماع األطراف يف الدورة نفسه / األطراف مؤمترطلب  و  -٦٧
عتماد ال اقواعدبالتشاور مع جملس صندوق التكيف وباالستفادة من جمموعة وبوجود املوارد، 

صندوق التكيف، ومن الدروس املستخلصة وأفضل املمارسات، حلقـات عمـل           اخلاصة ب 
حلقات، حسب االقتضاء، مع إمكانية عقد حلقـة        إقليمية أو دون إقليمية يف حدود ثالث        

أخرى، حسبما تسمح به الظروف ويقتضي األمر ذلك، هبدف جعل األطـراف تـستأنس              
اجتماع األطراف  /مؤمتر األطراف لب  وط .بالعملية ومبتطلبات اعتماد الكيانات املنفذة الوطنية     

يف دورته الثامنة عـن     ألطراف  اجتماع ا /مؤمتر األطراف أن تقدم تقريراً إىل     أيضاً  إىل األمانة   
وعن نتـائج حلقـات     ،  ٦-م أإ /٥من املقرر    ١٠-٨اجلهود املبذولة لتنفيذ أحكام الفقرات      

 .حلقات العمل وفعاليتهاجدوى العمل، حىت يتسىن لألطراف يف تلك الدورة تقييم 

اجتماع األطراف إىل النظـر يف تقريـر جملـس          /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٨
اإلقليمية، وإىل اختاذ حالة تنفيذ حلقات العمل ، مبا يف ذلك تقرير مؤقت عن     التكيف صندوق

 .أي إجراء يراه مناسباً

__________ 

 .٣-م أإ/١املقرر  )١٦(

 .٦-م أإ/٥رر املق )١٧(
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اجتماع األطراف يف دعوة الرئيس إىل إجراء مشاورات        /قد يرغب مؤمتر األطراف   و  -٦٩
، وإىل انتخـاب هـؤالء      جملس صندوق التكيـف   بشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني يف       

  . واألعضاء املناوبنياألعضاء
FCCC/KP/CMP/2011/6   من رئـيس  مقدمة مذكرة . تقرير جملـس صندوق التكيـف

  جملس صندوق التكيف
 استعراض صندوق التكيف  )ب(  

اجتماع األطراف يف دورته الثالثـة أن ُيجـري، يف          /قرر مؤمتـر األطراف  : اخللفية  -٧٠
ـة بصندوق التكيف يف سياق الفقـرات       دورته السادسة، استعراضاً جلميـع املسائل املتعلق     

ـ         ٣-م أإ /١ من املقرر    ٣٤ إىل   ٣٢من   ا يف  ـ، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية املـشار إليه
 من ذلك املقرر، بغية ضمان فعالية الترتيبات ومالءمتها، واعتماد مقـرر            ٢٣ و ١٩الفقرتني  

 .مناسب بشأن نتائج هذا االستعراض

أن يـضطلع   ماع األطراف، يف دورتـه الـسادسة،        اجت/مؤمتر األطراف  )١٨(قررو  -٧١
 وسوف ُيضطلع. باستعراض صندوق التكيف يف دورته السابعة وكل ثالث سنوات بعد ذلك

 .٦-م أ/٦ باالستعراض وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفق املقرر

 إىل جملس صندوق التكيـف    اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف طلب  ويف الدورة نفسها،      -٧٢
يف دورتـه الـسابعة     اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف تيح يف التقرير الذي سيقدمه إىل       أن ي 

استعراضات األداء اخلاصة باألمانة املؤقتة وبالقّيم املؤقت اللذين يقدمان اخلدمات إىل صندوق 
 اجتماع األطراف /كما دعا مؤمتر األطراف   . ٣-م أإ /١ من املقرر    ٣٣التكيف، وفقاً للفقرة    

 آراءهـم بـشأن     ةاملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة إىل أن يقدموا إىل األمان        و األطراَف
 . ٦-م أإ/٦ ملقرربااستعراض صندوق التكيف استناداً إىل االختصاصات املرفقة 

اجتماع األطراف إىل النظر يف تقرير جملـس        /سوف ُيدعى مؤمتر األطراف   : اإلجراء  -٧٣
اخلاصة باألمانة املؤقتة وبالقّيم املؤقت اللذين داء نتائج استعراضات األ صندوق التكيف بشأن 

األطراف ومن يهمه األمـر     املقدمة من   الورقات  يف  يقدمان اخلدمات إىل صندوق التكيف، و     
 بشأن آرائهم حول استعراض صـندوق       من املنظمات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة     

وفقـاً  ضـطالع باالسـتعراض     اجتماع األطراف إىل اال   /وسُيدعى مؤمتر األطراف  . التكيف
  .  وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسبا٦ً-م أ/٦ لالختصاصات الواردة يف مرفق املقرر

FCCC/KP/CMP/2011/6    من مقدمة  مذكرة  . تقرير جملـس صندوق التكيـف
  رئيس جملس صندوق التكيف

FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 Views on the review of the Adaptation Fund. 
Submissions from Parties and interested 
international organizations and stakeholders 

__________ 

 .٦-م أإ/٦املقرر  )١٨(
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 املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل  -١١  

والـثالثني للهيئـة    اخلامسة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : اخللفية  -٧٤
 ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل    /دعى مؤمتر األطراف  سُي: اإلجراء  -٧٥
اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها مـؤمتر              

  .السابعةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف
FCCC/KP/CMP/2011/7       التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب 

  من األمانة مقدمة مذكرة . ل كيوتووبروتوك

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

والـثالثني للهيئـة    اخلامسة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : اخللفية  -٧٦
 ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل    /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٧٧
اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها مـؤمتر              

 .السابعةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف

سبـة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء        التقرير السنوي عن التجميـع واحملا      -١٣  
 مبوجب بروتوكول كيوتو

والـثالثني للهيئـة    اخلامسة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : اخللفية  -٧٨
 ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 

النظر يف التقرير املتعلق    اجتماع األطراف إىل إحالة     /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٧٩
 النتـائج واختـاذ     لنظر يف ، وإىل ا  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ    ٢٠١١ة لعام   ـجميع واحملاسب بالت

  .اإلجراء الالزم
FCCC/KP/CMP/2011/8  

Add.1و 
Annual compilation and accounting report for Annex 

B Parties under the Kyoto Protocol for 2011. Note 

by the secretariat 
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 اء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتوبن  -١٤  

والـثالثني للهيئـة    اخلامسة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : اخللفية  -٨٠
 ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل    /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٨١
 والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها مـؤمتر          اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه    

 .السابعةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف

  من بروتوكول كيوتو٢من املادة  ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٥  

والـثالثني للهيئـة    اخلامسة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : اخللفية  -٨٢
 ).FCCC/SBSTA/2011/3( والتكنولوجية للمشورة العلميةالفرعية 

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل    /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٨٣
للنظر فيه والتوصـية مبـشاريع مقـررات أو         للمشورة العلمية والتكنولوجية    اهليئة الفرعية   

 .ابعةالساجتماع األطراف يف دورته /استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٦  

والـثالثني للهيئـة    اخلامسة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : اخللفية  -٨٤
 ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 

 إىل اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي   /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٨٥
اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها مـؤمتر              

 .السابعةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف

 العامـل بوصـفه     مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف         -١٧  
 يف بروتوكول كيوتواجتماع األطراف 

النظر، يف إطار هذا البند، يف أي مسائل أخرى متعلقـة بربوتوكـول    جيوز  : اخللفية  -٨٦
اجتماع األطراف، مبا يف ذلك مشاريع      /كيوتو حتيلها اهليئتـان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف      

اخلامـسة  والـثالثني و  الرابعـة    من وضعها يف الدورتني      ياملقررات واالستنتاجات اليت انته   
 .والثالثني للهيئتني الفرعيتني

اجتماع األطراف إىل اعتماد مشاريع املقررات أو       /سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٨٧
االستنتاجات املتعلقة بربوتوكول كيوتو اليت أحالتها إليه اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة         

 .والثالثنيامسة والثالثني واخلالرابعة والتكنولوجية أو اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورتيها 
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 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨  

 ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  

والـثالثني للهيئـة    اخلامسة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : اخللفية  -٨٨
 ).FCCC/SBI/2011/8(الفرعية للتنفيذ 

لبند الفرعـي إىل  اجتماع األطراف إىل إحالة هذا ا  /سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٨٩
اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها مـؤمتر              

 .ةبعاجتماع األطراف يف دورته السا/األطراف

 ٢٠١٣-٢٠١٢مليزانية الربناجمية لفترة السنتني ا  )ب(  

الثني، مبشروع مقـرر    أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والث       : اخللفية  -٩٠
يف دورتـه الـسابعة     اجتمـاع األطـراف     /مـؤمتر األطـراف   بشأن هذه املسألة ليعتمده     

)FCCC/SBI/2011/7/Add.1.( 

إىل اعتمـاد مـشروع املقـرر       اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف دعى  سُي: اإلجراء  -٩١
 .أعاله ٩٠املوصى به املذكور يف الفقرة 

  اجلزء الرفيع املستوى  -١٩  
 .٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٦سُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،           - ٩٢

اجتمـاع  /وستلقى البيانات الوطنية يف جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف          
وسيستمر اجلـزء  . ديسمرب/ كانون األول٨ و٧األطراف يف أثناء اجلزء الرفيع املستوى يومي  

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩يوم اجلمعة، الرفيع املستوى حىت 
يف  ،واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والـثالثني، علـى أن ُتتخـذ               -٩٣

اجتماع األطراف أثناء اجلـزء الرفيـع       /اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     
 ،ببيانات وطنية مـوجزة    )١٩(وفودالترتيبات الالزمة ليديل الوزراء وسائر رؤساء ال       ،املستوى

يديل ممثلو املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري          لثالث دقائق، و  حددت مدهتا يف    
وتشجع األطراف بقوة علـى      .)٢٠(أيضاً حددت مدهتا يف دقيقتني    احلكومية ببيانات موجزة،    

 ويف هذه احلالة    اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال يتكلم أعضاء اجملموعة اآلخرون،         
عامة اللسات  اجلوتعمم النصوص الكاملة للبيانات الرمسية يف       . يتاح وقت إضايف هلذه البيانات    

وقـع  امل علـى    وستنشر البيانات أيـضاً   . إذا قُدمت نسخ كافية منها لألمانة يف أثناء الدورة        
  . يف أثناء الدورةةإلكترونية ـإذا قُدمت إىل األمانة نسخ التفاقيةالشبكي ل

__________ 

 .ميكن أن يديل ببيانات أيضاً ممثلون آخرون رفيعو املستوى )١٩(

)٢٠( FCCC/SBI/2011/7 ١٥٩، الفقرة. 
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 ١١سبتمرب إىل يوم اجلمعـة،      / أيلول ٢٨وستفتتح قائمة املتكلمني من يوم األربعاء،         - ٩٤
وسترسل إىل األطراف، مع اإلشعار بعقـد الـدورتني،          .)٢١(٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني مبا يف ذلك استمارة التسجيل
هذه الوثيقة بعد   إىل  ء الرفيع املستوى يف إضافة      وسيتاح مزيد من املعلومات عن اجلز       -٩٥

لـدورة  لأن ينظر فيها املكتب واحلكومة املضيفة للدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف و             
  .اجتماع األطراف/السابعة ملؤمتر األطراف

  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -٢٠  
ت غري احلكومية إىل إلقاء كلمات      سيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظما       - ٩٦

اجتماع األطراف خالل اجلزء الرفيع     /يف اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
  .وستقدم معلومات إضافية يف هذا الشأن. املستوى

  مسائل أخرى  -٢١  
 /سيجري يف إطار هذا البند تناول أية مسائل أخرى تعرض على مؤمتر األطـراف               - ٩٧

  .ألطرافاجتماع ا

  اختتام الدورة  -٢٢  

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عـن               )أ(  
 بعةدورته السا

اجتمـاع  /سيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده مؤمتر األطراف        : اخللفية  -٩٨
 .األطراف يف هناية الدورة

عتماد مشروع التقرير ومنح    اجتماع األطراف إىل    ا/سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٩٩
 .املقرر اإلذن باستكمال التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومساعدة من األمانة

 إغالق الدورة  )ب(  

 .سيعلن الرئيس إغالق الدورة  -١٠٠

__________ 

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب العالقات اخلارجية لدى أمانـة اتفاقيـة األمـم                   )٢١(
أو الفـاكس   ) ١٥٠٦أو  + ٤٩ ٢٢٨ ٨١٥ ١٦١١(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وذلك باهلـاتف         

 .>sessions@unfccc.int<أو الربيد اإللكتروين +) ٤٩ ٢٢٨ ٨١٥ ١٩٩٩(
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  املرفق

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

  الوثائق اليت أُعدت للدورة    
FCCC/KP/CMP/2011/1 ة التنفيذيةمن األمينمقدمة مذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه 
FCCC/KP/CMP/2011//2            سحب كرواتيا طعَنها يف القرار النهائي لفرع اإلنفاذ التابع للجنـة

   مذكرة مقدمة من األمانة.االمتثال
FCCC/KP/CMP/2011/3 Annual report of the Executive Board of the clean development 

mechanism to the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2011/4 Annual report of the Joint Implementation Supervisory Committee 
to the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2011/5            التقرير السنوي املقدم من جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف العامـل
   بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2011/6   مذكرة من رئيس جملس صـندوق      . دوق التكيف تقرير جملس صن
  التكيف

FCCC/KP/CMP/2011/7          التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكـول
  من األمانة مقدمة مذكرة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2011/8 

Add.1و 
Annual compilation and accounting report for Annex B Parties 
under the Kyoto Protocol for 2011. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2011/16 Procedural requirements and the scope and content of applicable 
law for the consideration of appeals under decision 27/CMP.1 and 
other relevant decisions of the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, as well as the 
approach taken by other relevant bodies relating to denial of due 
process. Technical paper 

FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 Views on the review of the Adaptation Fund. Submissions from 
Parties and interested international organizations and stakeholders 

 



FCCC/KP/CMP/2011/1 

25 GE.11-63610 

  وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/CP/1996/2   مقدمـة رة  ـمذك. اعتماد النظام الداخلي  : املسائل التنظيمية

  من األمانة
FCCC/KP/CMP/2009/2            اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية واملفوضـية األوروبيـة

دخال تعديل على   إلة األوروبية ودوهلا األعضاء     باسم اجلماع 
  من األمانةمقدمة مذكرة . بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/3             اقتراح مقدم من توفالو لتعديل أحكام بروتوكـول كيوتـو
املتعلقة حبصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشاة مبوجـب         

  من األمانةمقدمة مذكرة . الربوتوكول
FCCC/KP/CMP/2009/4     من توفالو إلدخـال تعديالت على بروتوكول      مقدم  اقتراح

  من األمانةمقدمة مذكرة  .كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/5     من الفلبني إلدخـال تعديالت على بروتوكول      مقدم  اقتراح

  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/6     مذكرة . ول كيوتو من نيوزيلندا لتعديل بروتوك   مقدم  اقتراح

  من األمانةمقدمة 
FCCC/KP/CMP/2009/7 

  

اقتراح إلدخال تعديل على بروتوكول كيوتـو مقـدم مـن          
إندونيسيا وأوغندا وباكستان والربازيل وبنن وبوركينا فاسو       
وتوغو واجلزائر ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية الكونغـو        

رواندا وزامبيـا  الدميقراطية وجنوب أفريقيا والرأس األخضر و    
وزمبابوي وسري النكا والسلفادور والـسنغال وسـوازيلند        
وسرياليون وسيشيل والصني وغامبيـا وغانـا والكـامريون         
والكونغو وكينيا وليبرييا ومايل وماليزيا واملغـرب ومـالوي       

مـذكرة  .  وموزامبيق ونيجرييا واهلنـد سومنغوليا وموريشيو 
  من األمانةمقدمة 

FCCC/KP/CMP/2009/8          اقتراح مقدم من كولومبيا إلدخال تعديالت على بروتوكول
  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/9          اقتراح مقدم من بيالروس إلدخال تعديالت على بروتوكول
  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/10    وكـول  من أستراليا إلدخال تعديالت على بروت     مقدم  اقتراح
  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/11          اقتراح من اليابان إلدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو .
  مذكرة من األمانة
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FCCC/KP/CMP/2009/12            اقتراح مقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميـات باسـم
باراغواي ومجهورية فرتويال البوليفارية وماليزيا إلجـراء       

  من األمانةمقدمة مذكرة . تعديل لربوتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/13   من بابوا اغينيا اجلديدة إلدخال تعديالت على مقدم اقتراح

  من األمانةمقدمة مذكرة . بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2010/2             طعن مقدم من كرواتيا يف قرار هنائي صادر عـن فـرع

 مذكرة مقدمة من األمانة. الاإلنفاذ التابع للجنة االمتث

FCCC/KP/CMP/2010/3          اقتراح مقدم من غرينادا إلدخال تعديالت على بروتوكول
  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو

FCCC/KP/CMP/2010/4         اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول
  مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1  تقرير مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
، املعقـودة   السادسةفـي بروتوكول كيوتو عـن دورته      

 ٧نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩يف كانكون يف الفترة من      
: اجلـزء الثـاين   . إضـافة . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         
  السادسة األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اجتماع

FCCC/SBSTA/2011/2   تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن
 ٦دورهتا الرابعة والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من 

 ٢٠١١يونيه / حزيران١٦إىل 

FCCC/SBSTA/2011/3    مـة مـن    مذكرة مقد . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2011/7 
Add.1و 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعـة والـثالثني         
يونيـه  / حزيران ١٧ إىل   ٦املعقودة يف بون يف الفترة من       

٢٠١١  
FCCC/SBI/2011/8 

 

مـن  مقدمـة   مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه   
  األمينة التنفيذية

FCCC/KP/AWG/2010/18 

Add.1و 
تقرير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية       
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول         
كيوتو عن دورته اخلامسة عشرة املعقودة يف كـانكون يف      

 كـانون   ١٠نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٩الفترة من   
  ٢٠١٠ديسمرب /األول

  



FCCC/KP/CMP/2011/1 

27 GE.11-63610 

FCCC/KP/AWG/2011/4 ير الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية       تقر
لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول         
كيوتو عن اجلزأين األول والثاين من دورته السادسة عشرة         

أبريـل  / نيسان٨ إىل ٥من يف الفترة املعقودين يف بانكوك  
ـ  ١٧ إىل   ٧من  يف الفترة   ، ويف بون    ٢٠١١  /رانـ حزي
  ٢٠١١يونيه 

FCCC/AWGLCA/2011/X Provisional agenda and annotations. Note by the 

Executive Secretary 

FCCC/AWGLCA/2011/X/INF.X Synthesis report of the technical assessments of the 
forest management reference level submissions 

        


