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 شأناالتفاقية اإلطارية ب
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  امنةثالدورة ال
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 

  ل املؤقتمن جدول األعما) أ(٢البند 
  املسائل التنظيمية

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  األمينة التنفيذيةمذكرة مقدمة من     

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛  )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
  .املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٧
  :املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٨

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

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

 :صندوق التكيف  -١٠

 تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(  

 .صندوق التكيف األويل لستعراضاال  )ب(  

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

  .كيوتوأيضاً أطراف يف بروتوكول 
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 علقةاملسائل املت  -١٥
  . كيوتو من بروتوكول٣من املادة  ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٦
مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              -١٧

  . األطراف يف بروتوكول كيوتو
 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨

  ؛٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  



FCCC/KP/CMP/2012/1 

3 GE.12-62605 

   ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  
ألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول       اامتيازات وحصانات     )ج(  

 .كيوتو

 .اجلزء الرفيع املستوى  -١٩

 .املشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات   -٢٠

 .مسائل أخرى  -٢١

 :اختتام الدورة  -٢٢

ول تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك         اعتماد  )أ(  
 ؛الثامنة عن دورته كيوتو

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

  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦بقطر، صباح يوم االثنني 
.  الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف الدورة الثامنة عشرة للمؤمتر         ةفتتح رئيس توس  -٢

 من جدول األعمال املؤقت، وكـذلك بعـض املـسائل           ١وسيتناول مؤمتر األطراف البند     
الـذي  ، مبا يف ذلك انتخاب رئيس الدورة الثامنة عشرة للمؤمتر           ٢اإلجرائية املدرجة يف البند     

وإقرار جـدول   اجتماع األطراف   / ملؤمتر األطراف  الثامنة سيعمل أيضاً بوصفه رئيساً للدورة    
وليس من املقرر اإلدالء ببيانات باستثناء البيانات اليت سُتلقى باسم          . األعمال وتنظيم األعمال  

وسُيحيل مؤمتر األطراف بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حـسب            . اجملموعات
  .احيةاالقتضاء، مث ُترفع اجللسة االفتت

وبعد ذلك، ُتفتتح الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف                -٣
اجتمـاع  /وسيتناول مـؤمتر األطـراف    ). اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   

، ٢ من جدول أعماله املؤقت، وكذلك بعض املسائل اإلجرائية املدرجة يف البند             ١األطراف البند   
وليس من املقرر اإلدالء ببيانـات باسـتثناء        .  ذلك إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال      مبا يف 

اجتمـاع األطـراف بنـوداً      /وسيحيل مؤمتر األطـراف   . البيانات اليت سُتلقى باسم اجملموعات    
  .جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء، مث ُترفـع اجللسة االفتتاحية من
تقترن اجتماعات الدورات التالية للهيئات الفرعية بالدورة الثامنة عـشرة          وتقّرر أن     -٤

  :اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
  الدورة السابعة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  
  ذ؛الدورة السابعة والثالثون للهيئة الفرعية للتنفي  )ب(  
للفريـق العامـل املخـصص املعـين        السابعة عشرة   الدورة  اجلزء الثاين من      )ج(  

فريـق  (بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو             
  ؛)االلتزامات اإلضافية

العامل املخصص املعين بالعمل  اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة عشرة للفريق          )د(  
  ).فريق العمل التعاوين(ين الطويل األجل مبوجب االتفاقية التعاو

__________ 

ملا كانت الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  )١(
الـدورة  ستعقدان خالل فترة    ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو     

ة أيـضاً يف شـروح      ويرد نص هذه النبذة العام    . ذاهتا، فإن هذه النبذة العامة تتناول الدورتني معاً       
كي يسهل على   ) FCCC/CP/2012/1(عشرة ملؤمتر األطراف    جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة      

وقد تتاح تفاصيل أخرى يف موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية          . األطراف واملراقبني الرجوع إليها   
 .بشأن تغري املناخ على شبكة اإلنترنت
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للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان      اجلزء الثاين من الدورة األوىل        )ه(  
  ).فريق منهاج ديربان(للعمل املعّزز 

وملّا كانت سبع هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فـسيكون الوقـت املتـاح                -٥
وبغيـة حتقيـق االسـتفادة      . داً، وخاصة الجتماعات أفرقة االتصال    لالجتماعات حمدوداً ج  

، جيـوز   احملددالقصوى من احليز الزمين املتاح للمفاوضات وضمان اختتام املؤمتر يف الوقت            
. للرؤساء أن يقترحوا، بالتشاور مع األطراف، تدابري لتوفري الوقت وهنُجاً لتـسريع العمـل             

ورات وإىل الورقات والبيانات ذات صلة املقدمـة أثنـاء          هذه املشا  وستستند اقتراحاهتم إىل  
  .أو استنتاجات سابقة/اجللسات العامة، وستراعي أي مفاوضات و

ورمبا تقدَّم معلومات إضافية بشأن الترتيبات الالزمة للدورة الثامنة عـشرة ملـؤمتر               -٦
 يف إضـافة إىل  اجتماع األطراف، حسب االقتضاء،  /األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    

  .هذه الوثيقة بعد التشاور مع املكتب
اجتمـاع األطراف يف جلسات عامة     /وسينعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف      -٧

 اهليئة الفرعية للمشورة    خالل األسبوع األول لتناول بنود جدويل أعماهلما اليت لن ُتحال إىل          
  .أو اهليئة الفرعية للتنفيذ/العلمية والتكنولوجية و

. ديـسمرب / كـانون األول   ٤وسيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،           -٨
وسـيدعى الـوزراء   .  لإلدالء ببيانات باسم اجملموعات يف هذا الوقـت  وسيفتح اجملال أيضاً  

وغريهم من رؤساء الوفود إىل إلقاء بيانات وطنية يف اجللسات املشتركة ملـؤمتر األطـراف               
. ديـسمرب / كـانون األول   ٦ واخلميس   ٥ماع األطراف يومي األربعاء     اجت/ومؤمتر األطراف 

ويف ضوء جتربة   . ديسمرب/  كانون األول  ٧وسيستمر اجلزء الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة،        
اجتمـاع  /الدورات السابقة، تقرر عقد جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف          

وستعقد جلسات منفصلة   . ملشاركة بصفة مراقب  األطراف لالستماع إىل بيانات املنظمات ا     
ديـسمرب العتمـاد    / كانون األول  ٧اجتماع األطراف يف    /ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   

  .املقررات واالستنتاجات املنبثقة عن دورتيهما احلاليتني
 حملدودية الوقت املتاح للهيئات السبع مجيعهـا لالجتمـاع خـالل فتـرة              ونظراً  -٩

اجتماعاهتا لكي يتسىن بـدء املناقـشات يف     تعديل توقيت   جى من اجملموعات    األسبوعني، ير 
األطراف الستخدام وقت املفاوضـات     وستدعى  . إطار اهليئات السبع كلها يف الوقت احملدد      

  . لتيسري إغالق املؤمتر يف الوقت احملددأمثل استخدام واختتام النظر يف املسائل مبكراً
اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف دورهتـا الثانيـة           مع االستنتاجات    ومتاشياً  -١٠

، ويتوخى من ذلك بصفة     ٠٠/١٨، ُحدِّد موعد انتهاء مجيع اجللسات يف الساعة         )٢(والثالثني
خاصة إتاحة وقت كاٍف لألطراف واجملموعات اإلقليمية للتحـضري للجلـسات اليوميـة،             

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2010/10 ،١٦٥ الفقرة. 
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حدة، مواصلة اجللسات ملدة ساعتني     جيوز، يف ظروف استثنائية وحسب كل حالة على          لكن
  .ساعات إىل ثالث

 األمانة بأن تتبع يف تنظـيم       )٣( أيضاً اهليئة الفرعية للتنفيذ  ويف الدورة نفسها، أوصت       -١١
املمارسة القائمة على عدم عقد أكثر من جلستني من اجللسات العامة            فترات الدورات املقبلة  

عـدد  جممـوع   قدر اإلمكان    تجاوزلى أالّ ي  عأو جلسات أفرقة االتصال يف وقت واحد،        /و
 . اجللسات غري الرمسيـة، سـت جلـسات         ذلك يف وقت واحد، مبا يف    اليت تعقد   جللسات  ا
مراعاة بأن تواصل، عند وضع اجلدول الزمين للجلسات،        كذلك  األمانة  الفرعية  أوصت اهليئة   و

يد اجللسات اليت تتنـاول     التعارض بني مواع  قدر اإلمكان   تجنب  ت، و الوفودالقيود اليت تواجهها    
  .قضايا مماثلة

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
 عشرة  الثامنةاجتماع األطراف رئيس الدورة     / ملؤمتر األطراف  الثامنة فتتح الدورةَ َيس  -١٢

توىل أيـضاً   ذي سي ال ، نائب رئيس وزراء قطر،    السيد عبد اهللا بن محد العطية     ملؤمتر األطراف   
دول آسيا   العطية وقد رشحت السيد  . اجتماع األطراف / ملؤمتر األطراف  الثامنةرئاسة الدورة   

  . على الرئاسة اإلقليمية، وفقاً لقاعدة تناوب اجملموعاتومنطقة احمليط اهلادئ

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  

الـدورة الـسابعة ملـؤمتر      أعدَّت األمانة، باالتفاق مع رئـيس       : معلومات أساسية   -١٣
اجتمـاع  /اجتماع األطراف، جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        /األطراف

األطراف، واضعة يف اعتبارها اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خـالل الـدورة الـسادسة       
  .والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ وبعد التشاور مع املكتب

  .اجتماع األطراف إىل إقرار جدول األعمال/ى مؤمتر األطرافسُيدع: اإلجراء  -١٤

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

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2010/10 ،١٦٤ الفقرة. 
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   املكتبمن حمل أعضاء نانتخاب أعضاء حيلو  )ب(  
 إذا كان أي عضو من أعضاء املكتب ميثل دولة ليست طرفـاً يف        :معلومات أساسية   -١٥

مرشح ميثل طرفاً يف الربوتوكول ليحل حمـل         بروتوكول كيوتو، لزم إجراء مشاورات لتعيني     
 والنظر جبدية يف تعيني نساء      ٧-م أ /٣٦واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقرر       . هذا العضو 

...  بروتوكـول كيوتـو    لشغل املناصب االنتخابية يف أي هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية أو         
 عضو من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاً يف االتفاقية ولكن ال يكون              ُيستبدل بأي و

  .١٣ من املادة ٣ للفقرة وفقاً إضايف يف الوقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضٌو
اجتماع األطراف، حسب االقتـضاء، إىل انتخـاب        /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -١٦

  . أي أعضاء ميثلون دوالً ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتوأعضاء إضافيني يف املكتب حيلون حمل

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  )ج(  
اجتماع األطراف إىل املوافقة على تنظيـم أعمال الدورة،        /سُيدعى مؤمتر األطراف    -١٧

  ). أعاله١١ىل  إ١انظر الفقرات من (مبا يف ذلك اجلدول الزمين املقترح للجلسات 
FCCC/KP/CMP/2012/1      مـن    مقدمـة  مـذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  ةالتنفيذي ةاألمين
FCCC/SBSTA/2012/3     مـن   مقدمـة مـذكرة   . جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  ةالتنفيذي ةاألمين
FCCC/SBI/2012/16     مـن   مقدمـة مـذكرة   . جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  ةالتنفيذي ةاألمين
FCCC/KP/AWG/2012/1     مـن   مقدمـة مـذكرة   . جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  ةالتنفيذي ةاألمين

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

  .)٤(اجتماع األطراف العتماده/األطرافوسُيقدم تقريره عن وثائق التفويض إىل مؤمتر 

__________ 

الواردة من األطراف يف بروتوكول كيوتو صاحلة       التفويض   أن وثائق    على ١- م أإ /٣٦ينص املقرر    )٤(
اجتماع األطراف، وعلـى أن يقـدم       /ملشاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       

 لإلجراءات املتبعة،   افقة عليها، وفقاً   عن وثائق التفويض للمو     واحداً مكتب مؤمتر األطراف تقريراً   
 وملزيد من املعلومات عن تقـدمي وثـائق         .اجتماع األطراف /إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    

ـ           اجتمـاع  /ؤمتر األطـراف  التفويض، انظر شروح جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة عشرة مل
 .٢٧- ٢٦تان ، الفقرFCCC/CP/2012/1، األطراف
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جيوز، يف سياق اعتماد أي تعـديل علـى          واألطراف مدعوة إىل االنتباه إىل أنه ال        -١٩
. الربوتوكول، أن تشارك يف هذه العملية سوى األطراف اليت لديها وثائق تفويض صـحيحة             

 مـن الربوتوكـول     ٢١ من املـادة     ٧وينبغي لألطراف أن تنتبه أيضاً إىل أنه وفقـاً للفقرة          
ويرجى . ُيعتمد أي تعديل على املرفق باء للربوتوكول إال مبوافقة كتابية من الطرف املعين             ال
تعديل  يف املرفق باء أن تودع لدى األمانة، قبل اعتماد أي         أن ُتدرج   األطراف الراغبة يف     من

رئـيس الدولـة    من وموقعة صادرة  تدل على أن هذه املوافقة الكتابية     على املرفق باء، وثيقة     
احلكومة أو وزير اخلارجية أو موقَّعة من مسؤول آخر لديه تفويض كامل هلـذا الغـرض         أو

اجتماع األطراف  /وسيتلقى مؤمتر األطراف  . إحدى السلطات املؤهلة اآلنفة الذكر     صادر عن 
 مـن   ٧ املقدَّمة من األطراف عمـالً بـالفقرة          املوافقات الكتابية  من األمانة معلومات عن   

  . من الربوتوكول قبل اعتماد أي تعديل على املرفق باء٢١ املادة
اجتماع األطراف إىل املوافقة على التقرير املتعلـق        /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٢٠

اجتمـاع  /بوثائق تفويض ممثلي األطراف الذين حيضرون الدورة الثامنة ملـؤمتر األطـراف           
فة مؤقتة يف انتظار هذا اإلجراء، على أن يـضعوا      وجيوز للممثلني أن يشاركوا بص    . األطراف

 اعتماد أي يف ةشارك املألطراف اليت لديها وثائق تفويض صحيحةيف أذهاهنم أنه ال جيوز إال ل 
  .تعديل على الربوتوكول كيوتو

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣  

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  
للمـشورة العلميـة    سيتضمن تقرير رئـيس اهليئـة الفرعيـة         : أساسيةمعلومات    -٢١

ة والثالثني أية توصيات بشأن مشاريع مقررات أو استنتاجات بعاسعن دورهتا ال والتكنولوجية
 تنشأ عن األعمال اليت تضطلع هبا       الثامنة يف دورته    اجتماع األطراف /ليعتمدها مؤمتر األطراف  

ــتناداً ــة اس ــدويل األاهليئ ــدين يف  إىل ج ــال املعتم ــسادسة عم ــدورة ال ــثالثني ال وال
)FCCC/SBSTA/2012/2 (ة والثالثني بعاسوال)FCCC/SBSTA/2012/3.(  

 منها  أمور مجلة   للمشورة العلمية والتكنولوجية   وسيتناول تقرير رئيس اهليئة الفرعية      -٢٢
 .لثامنةاجتماع األطراف يف دورته ا/مؤمتر األطرافقرر أن ينظر فيها تاليت سائل امل

 إىل اإلحاطة علماً بتقرير اهليئـة       اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٢٣
وسيقدم رئيس اهليئـة    . ة والثالثني سادسعن دورهتا ال  للمشورة العلمية والتكنولوجية    الفرعية  

  . للهيئةة والثالثنيبعاس الةدورال عن اجتماع األطراف/ إىل مؤمتر األطراف تقريراًالفرعية أيضاً
FCCC/SBSTA/2012/2           تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا

 ٢٥ إىل   ١٤ السادسة والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من       
  ٢٠١٢مايو /أيار
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  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
ة والثالثني  بعاسا ال ئيس اهليئة الفرعية عن دورهت    سيتضمن تقرير ر   :معلومات أساسية   -٢٤

اجتمـاع  /أية توصيات بشأن مشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها مـؤمتر األطـراف           
 إىل جدويل    تنشأ عن األعمال اليت تضطلع هبا اهليئة الفرعية استناداً         الثامنة يف دورته    األطراف

ة والـثالثني  عباسوال) FCCC/SBI/2012/15(ة والثالثني سادساألعمال املعتمدين يف دورتيها ال  
)FCCC/SBI/2012/16.(  

نظر تقرر أن يسائل اليت منها املأمور مجلة   للتنفيذوسيتناول تقرير رئيس اهليئة الفرعية  -٢٥
  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/فيها مؤمتر األطراف

 إىل اإلحاطة علماً بتقرير اهليئـة       اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٢٦
 إىل مـؤمتر     تقريـراً  وسيقدم رئيس اهليئة أيضاً   . ة والثالثني سادسعن دورهتا ال  تنفيذ  للفرعية  ال

  . للهيئةة والثالثنيبعاس الةدورال عن اجتماع األطراف/األطراف
FCCC/SBI/2012/15 

 Add.2 وAdd.1و
تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السادسة والثالثني املعقودة          

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٤ترة من يف بون يف الف

تقرير الفريق العامل املُخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املُدرجة يف            -٤  
  املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

، ١-م أإ /١اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     / أنشأ مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٢٧
  االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول         فريق االلتزامات اإلضافية للنظر يف    

  .  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٩ للفقرة  وفقا٢٠١٢ًرة ما بعد ـللفت
، أن تبدأ فتـرة     ٧-م أإ /١ع األطراف، مبوجب مقرره     اجتما/مؤمتر األطراف وقرر    -٢٨

اللتزامات اإلضافية أن يتخذ    فريق ا  وطلب إىل    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١االلتزام الثانية يف    
  .قراراً يف دورته السابعة عشرة بشأن تاريخ انتهاء فترة االلتزام الثانية

اجتماع األطراف إىل فريق االلتزامـات      /طلب مؤمتر األطراف  مبوجب املقرر ذاته،    و  -٢٩
اإلضافية أن يقدم نتائج عمله املتعلق باألهداف الكمية للحد من االنبعاثـات أو خفـضها               

عتمدها باعتبارها  لياجتماع األطراف يف دورته الثامنة      /إىل مؤمتر األطراف  ) ألهداف الكمية ا(
تعديالت ُتدخل على املرفق باء من بروتوكول كيوتو يف تلك الدورة، مع كفالة االنـسجام               

  .١٧-م أ/٢ مع تنفيذ املقرر
م آثـار ترحيـل      أن يقيّ   إىل فريق االلتزامات اإلضافية أيضاً     ٧-م أإ /١ وطلب املقرر   -٣٠

وحدات الكميات املسندة إىل فترة االلتزام الثانية على حجم خفض االنبعاثات الذي يـتعني أن      
  االلتزام الثانية، كما طلب إليـه      حتققه األطراف املدرجة يف املرفق األول بصورة إمجالية يف فترة         
 إحالة تلك التوصيات   ومن املقرر . أن يوصي باختاذ إجراءات مالئمة من أجل معاجلة تلك اآلثار         

  .اجتماع األطراف لينظر فيها يف دورته الثامنة/يف الوقت املناسب إىل مؤمتر األطراف
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 أن يسعى إىل تقدمي نتائج      أيضاًإىل فريق االلتزامات اإلضافية      ٧-إم أ /١ املقرر وطلب  -٣١
 الـدورة   حبلولإمتام عمله    يف الوقت املناسب حبيث يتسىن       ،١-م أإ /١ مبوجب املقرر    ،عمله

  .اجتماع األطراف/الثامنة ملؤمتر األطراف
وقبل اعتماد التعديالت املقترحة على بروتوكول كيوتـو الـيت سـيحيلها فريـق                -٣٢

اجتماع األطراف، ستؤكد األمانة تلقـي املوافقـة        /مؤمتر األطراف االلتزامات اإلضافية إىل    
 من بروتوكول   ٢١ من املادة    ٧الفقرة   ب الكتابية اليت يتعني على األطراف املعنية تقدميها عمالً       
  .كيوتو وأن تقدم معلومات عن هذه املوافقات الكتابية

اجتماع األطراف إىل النظر يف نتائج عمل فريـق         / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٣٣
األهـداف  إلبراز  تعديالت على املرفق باء من بروتوكول       مبا يف ذلك ال   االلتزامات اإلضافية،   

 احملددة لألطراف خالل فترة االلتزام الثانية وكـذلك         من االنبعاثات أو خفضها   الكمية للحد   
  .)٥(غريها من التعديالت ذات الصلة على بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 
 Add.1و

 Information by Parties included in Annex I listed 
in annex 1 to decision 1/CMP.7 on their 
quantified emission limitation or reduction 
objectives for the second commitment period 
under the Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1           تقرير مؤمتـر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع
األطراف فـي بروتوكول كيوتو عـن دورته السابعة،       

نوفمرب /رين الثاين  تش ٢٨املعقودة يف ديربان يف الفترة من       
  إضافة. ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١١إىل 

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

 ٢١ من املادة    ٣ و ٢ والفقرتان   ٢٠ من املادة    ٢ و ١ تنص الفقرتان    :معلومات أساسية   -٣٤
  .من بروتوكول كيوتو على إجراءات تعديله

.  لتعديل بروتوكول كيوتـو     مقترحاً ١٤ووفقاً هلذه األحكـام، قدمت األطراف        -٣٥
 وأُبلغت إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو واألطراف يف         ٢٠٠٩ منها عام     مقترحاً ١٢وقُدم  

 ٢٥للعلـم، يف     وأُرسلت إىل الوديع،     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧االتفاقية واملوقعني عليها يف     
 يف بروتوكول كيوتـو   وأُرسل إىل األطراف   ٢٠١٠ عام    آخر دم مقترح وقُ. ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

كما أُرسـل الـنص إىل      . ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨واألطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها يف       
 وأُرسـل إىل    ٢٠١٢ عـام     آخـر  وقُدم مقترح . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧الوديع، للعلم، يف    

__________ 

 أعاله بشأن شروط مشاركة األطـراف يف اعتمـاد          ٢٠-١٨ علما بالفقرات    حتيطراف أن   رمبا تود األط   )٥(
 .التعديالت
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 ٦فاقيـة واملـوقعني عليهـا والوديـع يف           يف بروتوكول كيوتو واألطراف يف االت      األطراف
  .٢٠١٢يونيه /حزيران

اجتماع األطراف يف املقترحات الثالثـة عـشر يف دورتـه           /ونظر مؤمتر األطراف    -٣٦
وقرر اإلبقاء على هذه املسألة قيد النظر وإدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت          . السابعة

 مـن   ١٦واملـادة   ) ج(١٠اف، عمالً باملـادة     اجتماع األطر /للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   
  . مشروع النظام الداخلي الذي جيري العمل به

اجتماع األطراف إىل النظر يف املقترحات املدرجة       / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٣٧
  . )٦(أدناه واختاذ أي إجراء يراه مناسباً

FCCC/KP/CMP/2009/2 

 
املفوضية األوروبية  اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية و      

باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء إدخال تعـديل        
  مذكرة مقدمة من األمانة. على بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/3 

 
اقتراح مقدم من توفالو لتعديل أحكام بروتوكول كيوتو    

املتعلقة حبصانات األفراد العاملني يف اهليئـات املنـشأة         
  مقدمة من األمانة ذكرةم. مبوجب الربوتوكول

FCCC/KP/CMP/2009/4            اقتراح مقدم من توفـالو إلدخـال تعـديالت علـى
  مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/5            اقتراح مقدم من الفلبني إلدخـال تعـديالت علـى
  مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/6    من نيوزيلندا لتعديل بروتوكـول كيوتـو      م  مقداقتراح .
  من األمانةمقدمة مذكرة 

FCCC/KP/CMP/2009/7           اقتراح إجراء تعديل على بروتوكول كيوتو مقدم مـن
إندونيسيا وأوغندا وباكستان والربازيل وبنن وبوركينا      
فاسو وتوغو واجلزائر ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية 

وب أفريقيا والرأس األخـضر     الدميقراطية وجن  الكونغو
ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسري النكا والـسلفادور       
والسنغال وسوازيلند وسرياليون وسيـشيل والـصني       
وغامبيا وغانا والكامريون والكونغو وكينيا وليربيا ومايل 

وموريـشيوس   وماليزيا واملغرب ومـالوي ومنغوليـا     
  ألمانة من امقدمة مذكرة . وموزامبيق ونيجرييا واهلند

FCCC/KP/CMP/2009/8            اقتراح مقدم من كولومبيا بـإجراء تعـديالت علـى
   من األمانة  مقدمةمذكرة. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/9         علـى   مقترح مقدم من بيالروس إلجـراء تعـديالت
  من األمانة مقدمة مذكرة . بروتوكول كيوتو

__________ 

 . أعاله٥ املرجعيةانظر احلاشية  )٦(
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FCCC/KP/CMP/2009/10    ليا إلدخـال تعـديالت علـى       من أسترا مقدم  اقتراح
  من األمانةمقدمة مذكرة . بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/11           اقتراح من اليابان إلجراء تعديالت علـى بروتوكـول
  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/12           اقتراح مقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميات باسـم
بإجراء ال البوليفارية وماليزيا    باراغواي ومجهورية فرتوي  

  من األمانة مقدمة مذكرة . ربوتوكول كيوتولتعديل 
FCCC/KP/CMP/2009/13            اقتراح من بابوا غينيا اجلديدة إلجراء تعـديالت علـى

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

  مذكرة مقدمة من األمانة. وكول كيوتوبروت
FCCC/KP/CMP/2012/2          اقتراح مقدم من ناورو إلدخال تعديالت على بروتوكول

  من األمانةمقدمة مذكرة . كيوتو

  اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو   -٦  

بروتوكول كيوتو يف   ترد إجراءات تعديل أي مرفق من مرفقات        : معلومات أساسية   -٣٨
، تعديالً  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨واقترحت كازاخستان، يف رسالة مؤرخة      . ه من ٢١املادة  

اجتمـاع األطـراف، يف دورتـه       /وأحاط مؤمتر األطـراف   . للمرفق باء لربوتوكول كيوتو   
 السادسة، علماً باالقتراح، ووافق على إدراجه يف جدول األعمال املؤقت لدورته            )٧(اخلامسة

االتفاقيـة  يف  طراف  األلب إىل األمانة أن ترسله إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو وإىل            وط
اجتماع األطراف أيضاً إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ أن       /وطلب مؤمتر األطراف  . واملوقعني عليها 

تنظر يف االقتراح يف دورهتا الثانية والثالثني وأن تقـدم تقريـراً عـن النتـائج إىل مـؤمتر                   
  .اجتماع األطراف/فاألطرا
 مـؤمتر  طلب مـن  على  من بروتوكول كيوتو، وبناًء٢١ من املادة  ٣ووفقاً للفقرة     -٣٩

 بروتوكـول كيوتـو      يف طرافاألاجتماع األطراف، أبلغت األمانة االقتراح إىل       /األطراف
  وإىل،٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢١االتفاقية واملوقعني عليها، يف إشعار مؤرخ  يف  طراف  األو

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٦ للعلم، يف رسالة مؤرخة ،الوديع
، يف دورهتـا     املقدم من كازاخـستان    ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا االقتراح        -٤٠

 مـن الوثيقـة     ١٣٨-١٣٢ بشأن هذه املسألة يف الفقرات       ا وترد استنتاجاهت  ؛الثانية والثالثني 
FCCC/SBI/2010/10.   اجتماع األطراف يف هذه املـسألة يف دورتـه         /ف ونظر مؤمتر األطرا

__________ 

)٧( FCCC/KP/CMP/2009/21٩٤-٨٨ات ، الفقر. 



FCCC/KP/CMP/2012/1 

13 GE.12-62605 

على إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته القادمة ملواصـلة             ووافق   )٨(السادسة
. )٩(سابعةالالنظر يف هذا االقتراح، بغية التوصل إىل نتيجة ُمتفق عليها واعتماد مقرر يف دورته      

على إدراج  املسألة يف دورته السابعة ووافق      اجتماع األطراف يف هذه     /ونظر مؤمتر األطراف  
  .هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورته القادمة ملواصلة النظر يف هذا االقتراح

اجتماع األطراف إىل النظر يف االقتراح املقدم من        /دعى مؤمتر األطراف  سُي: اإلجراء  -٤١
  .)١٠(اسباًكازاخستان لتعديل املرفق باء وإىل اختاذ أي إجراء يراه من

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

  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٧  
 وفقاً لألحكام الواردة يف طرائـق وإجـراءات آليـة التنميـة             :معلومات أساسية   -٤٢

لتنفيذي آللية التنمية النظيفة تقريراً عن أنشطته إىل كل دورة مـن            ، يقدم اجمللس ا   )١١(النظيفة
اجتماع األطراف، لـدى    / مؤمتر األطراف  توىلوي. اجتماع األطراف /دورات مؤمتر األطراف  

واختـاذ  لتوجيـه  ممارسته سلطته على آلية التنمية النظيفة، استعراض التقارير السنوية وتقدمي ا    
  .ء، حسب االقتضا الالزمةالقرارات

اجتمـاع  /ويتضمن التقرير الثامن املقّدم من اجمللس التنفيذي إىل مـؤمتر األطـراف             -٤٣
األطراف معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة الناتج عن اإلجـراءات الـيت                

 ويتناول التقرير أيـضاً مـسائل  . )١٢(اختذها اجمللس التنفيذي أثناء السنة احلادية عشرة من عمله   
احلوكمة، إضافة إىل توصيات اجمللس التنفيذي بشأن املسائل احملـددة الـيت طلبـها مـؤمتر                

وإضافة إىل ذلك، يتضمن التقرير عدداً مـن        . )١٣(اجتماع األطراف يف دورته السابعة    /األطراف
  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/التوصيات األخرى بشأن مقررات ليعتمدها مؤمتر األطراف

مهـام   يسلط فيه الضوء علـى   موجزاًدم رئيس اجمللس التنفيذي تقريراً شفوياً   وسيق  -٤٤
  .املقبلةوإجنازات اجمللس خالل السنة املاضية والتحديات 

__________ 

 .٦-م أإ/٨املقرر  )٨(
 .٧-م أإ/١٣املقرر  )٩(
 . أعاله٦ املرجعيةانظر احلاشية  )١٠(
 .٥-٢، الفقرات املرفق، ١-م أإ/٣املقرر  )١١(
اجتماع األطراف يف دورتيه الثانية والثالثة، يغطي التقرير املقدم إليه من اجمللـس            /فقاً لطليب مؤمتر األطراف   و )١٢(

اجتماع اجمللس التنفيـذي    إىل  اجتماع األطراف   / الدورة السابقة ملؤمتر األطراف    منالتنفيذي الفترة املمتدة    
اجتماع األطـراف   / مع دورة مؤمتر األطراف    القترانق مباشرة االجتماع الذي يعقده اجمللس با      ـالذي يسب 

 ).٧، الفقرة ٣-م أإ/٢، واملقرر ١١، الفقرة ٢-م أإ/١املقرر (
 .٧-م أإ/٨املقرر  )١٣(
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ـ   / سُيدعى مؤمتر األطراف :اإلجراء  -٤٥  تقريرالاجتماع األطراف إىل اإلحاطـة علمـاً ب
. ئيس اجمللـس التنفيـذي    لمجلس التنفيذي املذكور أدناه وبالتقرير الشفوي لـر       السنوي ل 

اجتماع األطراف أيضاً إىل النظر يف هذا البند والتوصية مبـشروع           /وسُيدعى مؤمتر األطراف  
  .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /مقرر ليعتمده مؤمتر األطراف

اجتماع األطراف أيضاً يف دعوة الـرئيس إىل إجـراء          /وقد يرغب مؤمتر األطراف     -٤٦
وإىل انتخاب هؤالء     اجمللس التنفيذي  لعضويةعضاء وأعضاء مناوبني    مشاورات بشأن ترشيح أ   
  .األعضاء واألعضاء املناوبني

FCCC/KP/CMP/2012/3  
 )اجلزآن األول والثاين(

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدم         
إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف          

  بروتوكول كيوتو

 املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٨  

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

، تقدم جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تقارير عن أنشطتها إىل كل دورة             )للتنفيذ املشترك 
اجتماع األطـراف، لـدى     /وملؤمتر األطراف . اجتماع األطراف / األطراف من دورات مؤمتر  

لتنفيذ املشترك، أن يستعرض هذه التقارير السنوية ويقـدم إرشـادات           اممارسة سلطته على    
  .ويتخذ قرارات، حبسب االقتضاء

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

ج عما اختذته جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك من إجراءات أثناء السنة            تالناللتنفيذ املشترك   
جلنـة  توصـيات   إضـافة إىل    احلوكمة  مسائل  أيضاً  يتناول التقرير    و .)١٤(من عملها  السابعة

اجتمـاع  /املسائل احملددة اليت طلبها مـؤمتر األطـراف       بشأن  لى التنفيذ املشترك    اإلشراف ع 
 من التوصيات األخرى مبقررات     عدداً  التقرير أيضاً  يتضمنو. )١٥(السابعةاألطراف يف دورته    

   .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /مؤمتر األطرافليعتمدها 

__________ 

قررت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تتبع ترتيباً يف اإلبالغ مماثالً للترتيب املعمول بـه يف اجمللـس                    )١٤(
اجتماع األطراف مل يطلب إليها ذلـك صـراحةً؛         /متر األطراف ، رغم أن مؤ   النظيفةالتنفيذي آللية التنمية    

اجتماع األطراف حاليـاً    /ويغطي التقرير املقدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل مؤمتر األطراف           
اجتماع األطراف واجتماع جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ   /الفترة املمتدة بني الدورة السابقة ملؤمتر األطراف    

 .اجتماع األطراف/ مع دورة مؤمتر األطرافالقترانلذي يسبق مباشرة االجتماع املعقود بااملشترك ا

 .٧-م أإ/١١املقرر  )١٥(
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 يسلِّط فيـه     موجزاً ملشترك تقريراً شفوياً  وسيقدِّم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ ا        -٤٩
  .تواجهها يف املستقبلسالضوء على مهام وإجنازات اللجنة العام املاضي والتحديات اليت 

قرير تاجتماع األطراف إىل اإلحاطـة علمـاً بـال   /سُيدعى مؤمتر األطراف : اإلجراء  -٥٠
وسـُيدعى مـؤمتر    . هائيسوالتقرير الشفوي لر   جنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    لالسنوي ل 
ع مقـرر ليعتمـده     وإىل النظر يف هذا البند والتوصية مبشر       أيضاًاجتماع األطراف   /األطراف

  .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /مؤمتر األطراف
اجتماع األطراف أيضاً يف دعوة الـرئيس إىل إجـراء          /وقد يرغب مؤمتر األطراف     -٥١

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

FCCC/KP/CMP/2012/4        يـذ املـشترك    التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنف
م إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع          املقّد

  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ملبادئ التوجيهية للتنفيذ املشتركااستعراض   )ب(  
اجتماع األطراف، يف دورته السادسة، الشروع      /مؤمتر األطراف قرر  : معلومات أساسية   -٥٢
 .١-م أإ/٩ من املقرر ٨ملشترك وفقاً للفقرة االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ ايف 

 بالتوصية املقدمة   ، يف دورته السابعة، علماً    اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف أحاط  و  -٥٣
جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك بشأن اخليارات املتاحة لتعزيز النهج املتبع يف التنفيـذ              من  

 جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك     مة من   إىل جانب التوصيات األساسية املقد     ،)١٦(املشترك
، ودعـا األطـراف واملنظمـات       االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك     عن  

بـادئ  ملاحلكومية الدولية واملنظمات املقبولة بصفة مراقبة إىل تقدمي آرائها بـشأن تنقـيح ا             
  . اء يف تقرير توليفيتلك اآلر وطلب من األمانة جتميع التوجيهية للتنفيذ املشترك

، إىل  ٧-م أإ /١١، باملقرر   اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف وإضافة إىل ذلك، طلب       -٥٤
أن تصوغ جمموعة منقحة من اخلصائص الرئيسية والتدابري        جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك      

فيذ املـشترك، مـع     االنتقالية املتصلة بالتعامل مع التغيريات املمكنة يف املبادئ التوجيهية للتن         
 أعاله، وأن تقـدم تلـك        التوليفي املشار إليه يف الفقرة صفر      مراعاة اآلراء الواردة والتقرير   

  . يف دورته الثامنةاجتماع األطراف/مؤمتر األطرافاخلصائص والتدابري إىل 
مناقشة اآلراء والتقرير املشار    اجتماع األطراف إىل    /دعى مؤمتر األطراف  سُي: اإلجراء  -٥٥
اخلصائص الرئيسية املنقحة بغية صياغة مبادئ توجيهية منقحة للتنفيذ املشترك          يهما أعاله و  إل

  . وحتديد عملية االستعراض وإطارها الزمين
__________ 

 . أعاله١٥ املرجعيةانظر احلاشية  )١٦(
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FCCC/KP/CMP/2012/5  Revised set of key attributes and transitional 
measures and draft revised joint implementation 
guidelines 

FCCC/KP/CMP/2012/INF.1  Synthesis report on the views from Parties, 
intergovernmental organizations and admitted 
observer organizations on the revision of the 
joint implementation guidelines. Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/CMP/2012/MISC.1  Views from Parties, intergovernmental 
organizations and admitted observer 
organizations on the revision of the joint 
implementation guidelines. Submissions from 
Parties, intergovernmental organizations and 
admitted observer organizations 

 ى بروتوكول كيوتواملسائل املتعلقة باالمتثال مبقتض  -٩  

 تقرير جلنة االمتثال  )أ(  

، ١-م أإ /٢٧من الفرع الثالث من مرفق املقرر       ) أ(٢وفقاً للفقرة   : معلومات أساسية   -٥٦
تقدِّم جلنة االمتثال بكامل هيئتها تقريراً إىل كـل دورة مـن الـدورات العاديـة ملـؤمتر                  

م من جلنـة االمتثـال إىل       ملقّد ا بع التقرير السنوي السا   تضمنوي. اجتماع األطراف /األطراف
السابعة من سنة ال خاللاجتماع األطراف معلومات عن أنشطة جلنة االمتثال  /مؤمتر األطراف

 .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ٢٥ و٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤ املمتدة بني عملها

ة االمتثال  اجتماع األطراف إىل النظر يف تقرير جلن      /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥٧
 .املذكور أدناه

 إىل إجراء مشاورات    الرئيساجتماع األطراف يف دعوة     /وقد يرغب مؤمتر األطراف     -٥٨
 جلنـة االمتثـال، حـسب االقتـضاء، وإىل          لعضويةبشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني      

اجتمـاع  / وقد يرغب مـؤمتر األطـراف      .اء واألعضاء املناوبني  ـاب هؤالء األعض  ـانتخ
يف دعوة األطراف إىل تقدمي مسامهات إىل الـصندوق االسـتئماين لألنـشطة             راف  ـاألط

  . لدعم عمل جلنة االمتثال٢٠١٣-٢٠١٢رة السنتني ـالتكميلية لفت
FCCC/KP/CMP/2012/6          التقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل مؤمتر األطـراف

  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ءات واآلليات املتعلقة باالمتثالبروتوكول كيوتو فيما يتصل باإلجراتعديل   )ب(  

 والثالثني  ةبعاالسللدورة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه      : معلومات أساسية   -٥٩
  ).FCCC/SBI/2012/16 (للهيئة الفرعية للتنفيذ
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 اهليئـة  اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البنـد إىل   /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٠
الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشروع مقرر أو مشاريع استنتاجات يعتمـدها مـؤمتر              

 .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف

 صندوق التكّيف  -١٠  

 تقرير جملس صندوق التكّيف  )أ(  

، )١٧( يف دورتـه الثالثـة     ،اجتماع األطراف /قرر مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٦١
 كـل دورة مـن دورات مـؤمتر         إىلصندوق التكيف تقريـراً عـن أنـشطته         يقدم جملس    أن

 .اجتماع األطراف/األطراف

، إىل األمانة أن    ٦-م أإ /٥، مبوجب مقرره    اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف وطلب    -٦٢
تنظم، بتشاور مع جملس صندوق التكيف، حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية مـن أجـل               

مـؤمتر  بالعملية وبشروط اعتماد اهليئات املنفذة الوطنية وتقدمي تقارير إىل          تعريف األطراف   
 يف دورته الثامنة، وذلك لكي يتسىن لألطراف تقيـيم كفـاءة            اجتماع األطراف /األطراف

، نظمت األمانة حلقات عمـل إقليميـة ألفريقيـا          ٢٠١١ويف عام   . وفعالية حلقات العمل  
أوروبا الـشرقية ومنطقـة     / آلسيا ٢٠١٢ارييب، ويف عام    وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك    

  .احمليط اهلادئ
اجتماع األطراف إىل النظر يف تقرير جملس صندوق        /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٣

 . وتقرير األمانة عن حلقات العمل اإلقليمية، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباًالتكيف

 إىل إجراء مشاورات    الرئيسع األطراف يف دعوة     اجتما/قد يرغب مؤمتر األطراف   و  -٦٤
، وإىل انتخاب هـؤالء     جملس صندوق التكيف  لعضوية  بشأن ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبني      

  .األعضاء واألعضاء املناوبني
FCCC/KP/CMP/2012/7  مذكرة مقدمة األمانة.  التكيفصندوقجملس تقرير  
FCCC/KP/CMP/2012/10 Report on the workshops on the process and requirements 

for the accreditation of national implementing entities for 
direct access under the Adaptation Fund to the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

 صندوق التكيف األويل لستعراضاال  )ب(  

 والثالثني  ةبعاالسللدورة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه      : معلومات أساسية   -٦٥
 .)FCCC/SBI/2012/16 (للهيئة الفرعية للتنفيذ

__________ 

 .٣-م أإ/١املقرر  )١٧(
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 إحالة هذا البند الفرعي     اجتماع األطراف إىل  /سوف ُيدعى مؤمتر األطراف   : اإلجراء  -٦٦
مـؤمتر   لتنظر فيه وتوصي مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمدها          إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   

   .يف دورته الثامنةاجتماع األطراف /األطراف
FCCC/SBI/2012/INF.8 Compilation and synthesis of additional, 

disaggregated information on the administrative 
costs of the Adaptation Fund Board. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2012/MISC.11 Further views from Parties on the review of the 
Adaptation Fund in accordance with the annex to 
decision 6/CMP.6 and decision 1/CMP.3, paragraph 
33. Submissions from Parties 

FCCC/KP/CMP/2012/7 مذكرة مقدمة من األمانة.تقرير جملس صندوق التكيف  
FCCC/SBI/2012/INF.2 Views of the Adaptation Fund Board on the report of 

the review of the interim arrangements of the 
Adaptation Fund. Note by the secretariat 

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/2011/6  
 Add.1و

 مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير جملس صندوق التكيف

 املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل  -١١  

 سجل  مدير، إىل   ١٠-أم  /١٦طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره      : معلومات أساسية   -٦٧
اجتماع األطراف بشأن الترتيبات    /قدم سنوياً تقريراً إىل مؤمتر األطراف     ي أن   املعامالت الدويل 
قدم ما قد يلزم من توصيات لتحـسني        يطة واالحتياجات من املوارد، وأن      التنظيمية واألنش 

  .تشغيل نظم السجالت
 سجل   السنوي املقدم من مدير    يف التقرير اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف وسينظر    -٦٨

، حسب احلاجة، وذلك    تشغيل نظم السجالت  ، هبدف تقدمي التوجيه بشأن      املعامالت الدويل 
 .يف شكل مشروع مقرر أوصت به اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني

ر إليه يف   املوصى به املشا  قرر   امل عورمشاعتماد  سُيدعى مؤمتر األطراف إىل     : اإلجراء  -٦٩
  . أعاله٦٨الفقرة 

FCCC/KP/CMP/2012/8           التقرير السنوي املقدم من مدير سجل املعامالت الـدويل
  تقرير مقدم من األمانة. مبوجب بروتوكول كيوتو
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البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت             -١٢  
 هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

والثالثني ة  بعاالسانظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : معلومات أساسية   -٧٠
  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

، يف دورهتا الـسادسة والـثالثني،       اهليئة الفرعية للتنفيذ  وعالوة على ذلك، أوصت       -٧١
 يف دورتـه     األطـراف  اجتمـاع /مؤمتر األطراف مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده       

 .)١٨(الثامنة

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل    /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٧٢
اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها مـؤمتر              

  .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف
املوصى قرر   امل عورمشاعتماد   إىل   أيضاًاجتماع األطراف   /طرافسُيدعى مؤمتر األ  و  -٧٣

 . أعاله٧١به املشار إليه يف الفقرة 

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

لثالثني واة  بعاالسانظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : معلومات أساسية   -٧٤
 ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

 إىل إحالـة    ، يف دورته الثامنـة،    اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٧٥
لنظر ، وإىل ا إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ    ٢٠١٢ة لعام   ـالنظر يف التقرير املتعلق بالتجميع واحملاسب     

  .ناسباًواختاذ أي إجراء يراه م النتائج يف
FCCC/KP/CMP/2012/9   

  Add.1و
التقرير السنوي عن التجميـع واحملاسبـة لألطراف املدرجة       

. ٢٠١٢ عن عـام     يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو     
 مذكرة مقدمة من األمانة

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٤  

والثالثني ة  بعاالسرة  انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدو     : معلومات أساسية   -٧٦
  ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

__________ 

)١٨( FCCC/SBI/2012/15/Add.1. 
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، يف دورهتا السادسة والثالثني، مبشروع      اهليئة الفرعية للتنفيذ  وعالوة على ذلك، أوصت       -٧٧
 .)١٩( يف دورته الثامنةاجتماع األطراف/مؤمتر األطرافمقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده 

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل    /ألطرافسُيدعى مؤمتر ا  : اإلجراء  -٧٨
اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها مـؤمتر              

  .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف
 املوصىقرر   امل عورمشاعتماد   إىل   أيضاًاجتماع األطراف   /سُيدعى مؤمتر األطراف  و  -٧٩

 . أعاله٧٧به املشار إليه يف الفقرة 

  من بروتوكول كيوتو٢من املادة  ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٥  

والثالثني ة  السابعانظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : معلومات أساسية   -٨٠
 ).FCCC/SBSTA/2012/3(للمشورة العلمية والتكنولوجية للهيئة الفرعية 

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل    /دعى مؤمتر األطراف  سُي: اإلجراء  -٨١
للنظـر فيـه والتوصـية مبـشاريع مقـررات          للمشورة العلمية والتكنولوجية    اهليئة الفرعية   

 .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /استنتاجات ليعتمدها مؤمتر األطراف أو

 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٦  

 السابعة والثالثني انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : معلومات أساسية   -٨٢
 ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل    /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٨٣
صية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها مـؤمتر         اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه والتو     

 .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف

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

ل أخـرى متعلقـة     جيوز النظر، يف إطار هذا البند، يف أي مسائ        : معلومات أساسية   -٨٤
اجتماع األطراف، مبـا يف     /بربوتوكول كيوتو حتيلها اهليئتـان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف       

والثالثني سابعة  ال تنيها يف الدور  صياغت من   يهذلك مشاريع املقررات واالستنتاجات اليت انتُ     
 .للهيئتني الفرعيتني

__________ 

 .أعاله ١٨انظر احلاشية املرجعية  )١٩(
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اعتماد مشاريع املقـررات    اجتماع األطراف إىل    /سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٨٥
االستنتاجات املتعلقة بربوتوكول كيوتو اليت أحالتها إليه اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة             أو

 .والثالثنيسابعة الا موالتكنولوجية أو اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورتيه

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨  

 ٢٠١١-٢٠١٠ترة السنتني لفالبيانات املالية املراجعة   )أ(  

 السابعة والثالثني انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : معلومات أساسية   -٨٦
 ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل    /سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٨٧
لتوصية مبشاريع مقررات أو استنتاجات ليعتمـدها مـؤمتر         اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه وا     

 .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف

 ٢٠١٣-٢٠١٢مليزانية لفترة السنتني اأداء   )ب(  

 السابعة والثالثني انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة       : معلومات أساسية   -٨٨
 ).FCCC/SBI/2012/16(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

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

  .الثامنةاجتماع األطراف يف دورته /األطراف

  نشأة مبوجب بروتوكول كيوتوألفراد العاملني يف اهليئات املاامتيازات وحصانات   )ج(  
ـ الثان يف دورته    ،اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف  طلب   :معلومات أساسية   -٩٠ ، إىل  ةي

ألفراد العاملني يف اهليئات    اامتيازات وحصانات   اهليئة الفرعية للتنفيذ مواصلة النظر يف مسألة        
اجتمـاع  /ر األطرافمؤمت بغية إحالة مشروع مقرر ليعتمده املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  

  .)٢٠( يف دورة من دوراته املقبلةاألطراف
واختتمت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، النظر يف هذه املسألة              -٩١

ألفراد العـاملني يف اهليئـات      اامتيازات وحصانات   وأحالت مشروع ترتيبات تعاهدية بشأن      
 يف دورتـه    اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف يها   لينظر ف  املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو   

   ).FCCC/SBI/2012/15/Add.2(الثامنة 

__________ 

 .٢-م أإ/٩املقرر  )٢٠(
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مواصلة النظر يف هذه املسألة     اجتماع األطراف إىل    /سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٩٢
  .والبت يف الطريق الذي يتعني سلوكه يف املستقبل

  اجلزء الرفيع املستوى  -١٩  
 .ديـسمرب / كـانون األول   ٤ستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،      سُيفتتح اجلزء الرفيع امل     - ٩٣

اجتمـاع  /وستلقى البيانات الوطنية يف جلسات مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف          
. ديـسمرب /كانون األول  ٦ واخلميس   ٥األربعاء  اجلزء الرفيع املستوى يومي     خالل  األطراف  

  .ديسمرب/ون األول كان٧وسيستمر اجلزء الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة 
الترتيبات  ة والثالثني، على أن ُتتخذ    سادسواتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا ال        -٩٤

ال تتجاوز مدة الثالث     ببيانات وطنية موجزة   )٢١(الالزمة ليديل الوزراء وسائر رؤساء الوفود     
غري احلكومية ببيانات   ، وليديل ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات        دقائق املوصى هبا  

وتشجع األطراف بقوة على اإلدالء      .)٢٢(ال تتجاوز مدة الدقيقتني املوصى هبما     موجزة أيضاً   
ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال يتكلم أعضاء اجملموعة اآلخرون، ويف هذه احلالة يتـاح              

وقع الـشبكي   وستنشر النصوص الكاملة للبيانات الرمسية على امل      . وقت إضايف هلذه البيانات   
نسخ النظام املتكامل للخدمات املستدامة املوفِّرة للورق ولن تعمم ال         ويف بوابة وثائق     لالتفاقية

ويرجى من األطراف اليت سـتتناول      . الورقية يف اجللسات العامة خالل اجلزء الرفيع املستوى       
بيـان  الكلمة خالل اجلزء الرفيع املستوى أن ترسل بالربيـد اإللكتـروين نـسخة مـن ال               

النظام املتكامل للخـدمات     أو أن تقدم نسخة ورقية إىل مكتب         <PaperSmart@un.org> إىل
   .املستدامة املوفِّرة للورق يف قاعة اجللسات العامة

 ٩ إىل يوم اجلمعةأكتوبر / تشرين األول٣وستفتتح قائمة املتكلمني من يوم األربعاء،      - ٩٥
طراف، مع اإلشعار بعقد الدورتني، املعلومـات       وسترسل إىل األ   .)٢٣(نوفمرب/تشرين الثاين 

  . مبا يف ذلك استمارة التسجيل،املتعلقة بقائمة املتكلمني
هذه الوثيقة بعد   إىل  وسيتاح مزيد من املعلومات عن اجلزء الرفيع املستوى يف إضافة             -٩٦

 رة الثامنـة والدو ملؤمتر األطراف الثامنة عشرةأن ينظر فيها املكتب واحلكومة املضيفة للدورة       
  .اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف

__________ 

 .خرون رفيعو املستوى أيضاً ممثلون آببياناتميكن أن يديل  )٢١(
)٢٢( FCCC/SBI/2012/15 ٢٣٣، الفقرة. 
ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب العالقات اخلارجية لدى أمانة اتفاقيـة األمـم                  )٢٣(

) ٨١٥ ١٣٠٦أو  + ٤٩ ٢٢٨ ٨١٥ ١٦١١(املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ، وذلـك باهلـاتف            
 .<sessions@unfccc.int>يد اإللكتروين أو الرب+) ٤٩ ٢٢٨ ٨١٥ ١٩٩٩(الفاكس  أو
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  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -٢٠  
سيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمات             - ٩٧

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               - ٩٨

  .اجتماع األطراف

  اختتام الدورة  -٢٢  

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

سيعد مشروع تقرير عـن أعمـال الـدورة ليعتمـده مـؤمتر      : معلومات أساسية   -٩٩
 .اجتماع األطراف يف هناية الدورة/األطراف

عتماد مشروع التقرير ومنح    ااجتماع األطراف إىل    /سيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -١٠٠
 .انةساعدة األممبتوجيه الرئيس وحتت املقرر اإلذن باستكمال التقرير بعد الدورة 

 إغالق الدورة  )ب(  

 .سيعلن الرئيس إغالق الدورة  -١٠١
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  املرفق

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

  الوثائق اليت أُعدت للدورة    
FCCC/KP/CMP/2012/1     مذكرة مقدمة من   . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  مينة التنفيذيةاأل
FCCC/KP/CMP/2012/2            اقتراح مقدم من ناورو إلدخـال تعـديالت علـى

  من األمانةمقدمة مذكرة . بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2012/3          التقرير السنوي املقدم من اجمللس التنفيذي آللية التنمية

النظيفة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         
  ل كيوتو األطراف يف بروتوكو

FCCC/KP/CMP/2012/4         التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
املقدَّم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         

  األطراف يف بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2012/5  Revised set of key attributes and transitional 

measures and draft revised joint implementation 
guidelines 

FCCC/KP/CMP/2012/6            التقرير السنوي للجنة االمتثـال املقـدم إىل مـؤمتر
األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف          

  بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2012/7     مـن  مذكرة مقدمة   . تقرير جملـس صندوق التكيـف

  ةاألمان
FCCC/KP/CMP/2012/8     املقدم من مدير سجل املعامالت الدويل      التقرير السنوي

 تقرير مقدم من األمانة. مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2012/9 

Add.1و 
التقرير السنوي عن التجميـع واحملاسبـة لألطـراف        

 عـن   املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو      
 مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠١٢عام 

FCCC/KP/CMP/2012/10  Report on the workshops on the process and 
requirements for the accreditation of national 
implementing entities for direct access under the 
Adaptation Fund to the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol. Note by the secretariat 



FCCC/KP/CMP/2012/1 

25 GE.12-62605 

FCCC/KP/CMP/2012/INF.1  Synthesis report on the views from Parties, 
intergovernmental organizations and admitted 
observer organizations on the revision of the joint 
implementation guidelines. Note by the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2012/MISC.1  Views from Parties, intergovernmental organizations 
and admitted observer organizations on the revision 
of the joint implementation guidelines. Submissions 
from Parties, intergovernmental organizations and 
admitted observer organizations 

  معروضة على الدورةوثائق أخرى     
FCCC/CP/1996/2   رة مـذك . اعتماد النظام الداخلي  : ميةاملسائل التنظي

  األمانةأعدهتا 
FCCC/KP/CMP/2009/2          اقتراح مقدم من اجلمهورية التـشيكية واملفوضـية

األوروبية باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء       
مقدمة رة  مذك. إلدخال تعديل على بروتوكول كيوتو    

  األمانةن م
FCCC/KP/CMP/2009/3          اقتراح مقدم من توفالو لتعديل أحكام بروتوكـول

كيوتو املتعلقة حبصانات األفراد العاملني يف اهليئـات        
 األمانةمقدمة من رة مذك. املنشاة مبوجب الربوتوكول

FCCC/KP/CMP/2009/4          اقتراح من توفالو إلجراء تعديالت على بروتوكـول
  األمانة دمة منمقرة مذك. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/5          اقتراح من الفلبني إلجراء تعديالت على بروتوكـول
  األمانة مقدمة منرة مذك. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/6          اقتراح من نيوزيلندا لتعـديل بروتوكـول كيوتـو .
  األمانة مقدمة منرة مذك

FCCC/KP/CMP/2009/7 

 
تو مقدم من   اقتراح إجراء تعديل على بروتوكول كيو      

إندونيسيا وأوغندا وباكـستان والربازيـل وبـنن        
وبوركينا فاسو وتوغو واجلزائر ومجهوريـة ترتانيـا        
املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وجنـوب       
أفريقيا والرأس األخضر ورواندا وزامبيا وزمبـابوي       
وسري النكا والسلفادور والـسنغال وسـوازيلند       

امبيـا وغانـا    وسرياليون وسيـشيل والـصني وغ     
والكامريون والكونغو وكينيا وليبرييا ومايل وماليزيا       

 وموزامبيـق   سواملغرب ومالوي ومنغوليا وموريشيو   
  األمانة مقدمة منرة مذك. ونيجرييا واهلند
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FCCC/KP/CMP/2009/8           اقتراح مقدم من كولومبيا بإجراء تعـديالت علـى
  األمانة مقدمة منرة مذك. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/9           مقترح مقدم من بيالروس إلجراء تعـديالت علـى
  األمانة مقدمة منرة مذك. بروتوكول كيوتو

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

FCCC/KP/CMP/2009/11        توكـول  اقتراح من اليابان إلجراء تعديالت على برو
  األمانة مقدمة منرة مذك. كيوتو

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

   األمانةمقدمة منمذكرة . على بروتوكول كيوتو تعديل
FCCC/KP/CMP/2009/13       تعـديالت علـى    جراء  اجلديدة إل اقتراح من بابوا غينيا

  األمانة مقدمة منرة مذك. بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2010/3              اقتراح مقدم من غرينـادا إلدخـال تعـديالت علـى

  األمانة مقدمة منرة مذك. بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2010/4             اقتراح مقدم من كازاخـستان لتعـديل املرفـق بـاء

  األمانة مقدمة منرة مذك. لربوتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2011/6  

 Add.1و

  مذكرة أعدهتا األمانةجملس صندوق التكيف تقرير  

FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1   تقرير مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
فـي بروتوكول كيوتو عـن دورته السابعة، املعقودة يف 

 ١١وفمرب إىل ن/ تشرين الثاين٢٨ديربان يف الفترة من 
 .إضافة. ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

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

FCCC/SBSTA/2012/2      والتكنولوجية عـن    تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية 
دورهتا السادسة والثالثني، املعقودة يف بـون يف الفتـرة          

  ٢٠١٢ مايو/ أيار٢٥ إىل ١٤ من
FCCC/SBSTA/2012/3     مذكرة مقدمة مـن    . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/SBI/2012/15  

 Add.2 وAdd.1و
سة تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عـن دورهتـا الـساد          

 ٢٥ إىل   ١٤والثالثني املعقودة يف بون يف الفترة مـن         
  ٢٠١٢مايو /أيار
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FCCC/SBI/2012/16     مذكرة مقدمة مـن    . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2012/INF.2  Views of the Adaptation Fund Board on the report 
of the review of the interim arrangements of the 
Adaptation Fund. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.8  Compilation and synthesis of additional, 
disaggregated information on the administrative 
costs of the Adaptation Fund Board. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2012/MISC.11  Further views from Parties on the review of the 
Adaptation Fund in accordance with the annex to 
decision 6/CMP.6 and decision 1/CMP.3, paragraph 
33. Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2012/1     مذكرة مقدمة من   . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  .األمينة التنفيذية

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 
 Add.1و

 Information by Parties included in Annex I listed 
in annex 1 to decision 1/CMP.7 on their quantified 
emission limitation or reduction objectives for the 
second commitment period under the Kyoto 
Protocol. Submissions from Parties 

        


