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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

األطراف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع    
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  يةاملسائل التنظيم

  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛  )ب(  
  عمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أ  )ج(  
  ؛املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(  
  .حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو  )ه(  

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  

 FCCC/KP/CMP/2013/1  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
27 August 2013 
Arabic 
Original: English 



FCCC/KP/CMP/2013/1 

GE.13-62608 2 

  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
  :املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٤

  اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة؛  )أ(  
  .استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  )ب(  

  :املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٥
  اإلرشادات املتصلة بالتنفيذ املشترك؛  )أ(  
  .ملشتركاستعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ ا  )ب(  

  .تقرير جلنة االمتثال  -٦
  :صندوق التكيف  -٧

  تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ(  
  . لصندوق التكيفالثايناالستعراض   )ب(  

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هـي               -٨
  .أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

املتعلقة   من بروتوكول كيوتو   ٨ض اخلرباء مبوجب املادة     تاريخ إكمال عملية استعرا     -٩
  .االلتزام األوىلبفترة 

ألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب        املتعلق با السنوي  تقرير التجميع واحملاسبة      -١٠
  .بروتوكول كيوتو

مـن تعـديل    )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (توضيح النص الوارد يف الفرع زاي         -١١
متوسـط  " لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر استخدامها لتحديد       الدوحة

  ".االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٣
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ بالفقرة املسائل املتعلقة  -١٤
 العامل بوصفه اجتمـاع     مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف         -١٥

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٦

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(  
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  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ناجمية لفترة السنتني امليزانية الرب  )ب(  
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول           )ج(  

  .كيوتو
  .اجلزء الرفيع املستوى  -١٧
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -١٨
  .مسائل أخرى  -١٩
  :اختتام الدورة  -٢٠

صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول     اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بو       )أ(  
  كيوتو عن دورته التاسعة؛

  .إغالق الدورة  )ب(  

  نبذة عامة: التنظيم املقترح للدورة  -ثانياً  

، مبناسـبة   ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ ،سُيقام حفل ترحييب صباح يوم االثنني       -١
  .بولندا، بوارسوافتتاح مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف 

ـ مؤمتر رئيس مؤمتر األطـراف يف دورتـه ال   لة عشرة ل  سعاتفتتح الدورةَ ال  يسو  -٢ ة ثامن
 من جدول األعمال املؤقت، فضالً عـن بعـض          ١وسيتناول مؤمتر األطراف البند     . عشرة

ة عـشرة  تاسـع ، مبا يف ذلك انتخاب رئيس الـدورة ال     ٢املسائل اإلجرائية املدرجة يف البند      
اسة مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف           الذي سيتوىل أيضاً رئ   للمؤمتر،  

وإقـرار جـدول    يف دورته التاسعة،    ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
وليس من املقرر اإلدالء ببيانات باستثناء البيانات الـيت سـُتلقى           .  وتنظيم األعمال  ،األعمال

من جدول أعماله إىل اهليئتني الفـرعيتني،       وسُيحيل مؤمتر األطراف بنوداً     . باسم اجملموعات 
  .مث ُترفع اجللسة االفتتاحية. حسب االقتضاء

 سـيتناول   ، الذي اجتماع األطراف / ملؤمتر األطراف  تاسعةوبعد ذلك ُتفتتح الدورة ال      -٣
، مبا يف ٢ من جدول أعماله املؤقت، وكذلك بعض املسائل اإلجرائية املدرجة يف البند ١البند 

وليس من املقـرر اإلدالء ببيانـات باسـتثناء         . دول األعمال وتنظيم األعمال   ذلك إقرار ج  
اجتماع األطراف بنوداً مـن     /وسُيحيل مؤمتر األطراف  . البيانات اليت سُتلقى باسم اجملموعات    

  .مث ُترفع اجللسة االفتتاحية. جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء
ة عـشرة ملـؤمتر     تاسـع ت التالية للهيئات الفرعية بالدورة ال     قّرر أن تقترن الدورا   وَت  -٤

  :اجتماع األطراف/ ملؤمتر األطرافتاسعةاألطراف والدورة ال
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  ية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ والثالثون للهيئة الفرعالتاسعةالدورة   )أ(  
  لتنفيذ؛ والثالثون للهيئة الفرعية لالتاسعةالدورة   )ب(  
العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان     ثانية للفريق   من الدورة ال   الثالثاجلزء    )ج(  

  .زللعمل املعّز
وقد ُتقدَّم، حسب االقتضاء، معلومات إضافية تتعلق بالترتيبات الالزمـة للـدورة              -٥
اجتماع األطراف يف إضافة إىل  / ملؤمتر األطراف  تاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة ال     تاسعةال

  .لتشاور مع املكتبهذه الوثيقة بعد ا
اجتماع األطراف يف جلسات عامة خالل      /وسينعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      -٦

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

نوفمرب، إىل يـوم    / تشرين الثاين  ١٩من يوم الثالثاء،    وسُيعقد اجلزء الرفيع املستوى       -٧
 ١٩وسُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم        . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢اجلمعة،  

  ). أدناه لالطالع على مزيد من التفاصيل٧٨-٧٥انظر الفقرات (نوفمرب /تشرين الثاين
 ٢٢اجتماع األطراف يف    /طرافوسُتعقد جلسات منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األ        -٨

  .دورتيهماوصى هبا يف العتماد املقررات واالستنتاجات املنوفمرب /تشرين الثاين
 هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فـسيكون الوقـت املتـاح            مخسوملا كانت     -٩

باإلضافة إىل ذلك، سيتعني    و. لالجتماعات حمدوداً جداً، وخاصة الجتماعات أفرقة االتصال      
هليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف االنتهاء من القضايا الرئيسية املطروحة للنقاش، من أجل              على ا 

بغية حتقيق االستفادة القـصوى مـن احليـز الـزمين املتـاح             و. التقدم يف تنفيذ أنشطتها   
وضمان إغالق املؤمتر يف الوقت احملدد، جيوز للرؤساء، بالتشاور مع األطراف،            للمفاوضات
وستستند اقتراحاهتم إىل هذه املـشاورات      . لتسريع العمل  ري لتوفري الوقت وُنهجٍ   اقتراح تداب 

وإىل الورقات والبيانات ذات الصلة املقدَّمة أثناء اجللسات العامة، وستراعي أي مفاوضـات             
  .أو استنتاجات سابقة/و

لعقد جلـسات خـالل فتـرة       مجيعها   مسلهيئات اخل لونظراً حملدودية الوقت املتاح       -١٠
يتسىن بدء املناقشات يف إطار     حبيث  توقيت اجتماعاهتا   ضبط  ألسبوعني، يرجى من اجملموعات     ا

وسُتدعى األطراف إىل استخدام وقت املفاوضات أمثل       .  كلها يف الوقت احملدد    مساهليئات اخل 
  . يف وقت مبكر تيسرياً إلغالق املؤمتر يف الوقت احملددلقضايااستخدام واختتام النظر يف ا

ُحدِّد  ،)١(فقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والثالثني          وو  -١١
توخى من ذلك بصفة خاصة إتاحـة وقـت         ، ويُ ٠٠/١٨موعد انتهاء مجيع اجللسات يف الساعة       

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة. 
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كاٍف لألطراف واجملموعات اإلقليمية للتحضري للجلسات اليومية، ولكـن جيـوز يف ظـروف              
  .، حسب كل حالة على حدة، مواصلة اجللسات ملدة ساعتني إىل ثالث ساعاتاستثنائية

بأن تتبع األمانة، عنـد تنظـيم فتـرات     )٢(وأوصت اهليئة الفرعية يف الدورة نفسها       -١٢
الدورات املقبلة املمارسة القائمة على عدم عقد أكثر من جلستني مـن اجللـسات العامـة                

حد، على أال يتجاوز قدر اإلمكان جممـوع عـدد          جلسات أفرقة االتصال يف وقت وا      أو/و
. اجللسات اليت ُتعقد يف وقت واحد، مبا يف ذلك اجللسات غري الرمسيـة، سـت جلـسات                

وأوصت اهليئة الفرعية األمانة كذلك بأن تواصل، عند وضع اجلدول الـزمين للجلـسات،              
بني مواعيد اجللسات   مراعاة القيود اليت تواجهها الوفود وبأن تتجنب قدر اإلمكان التعارض           

  .اليت تتناول قضايا متماثلة

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
 رئيس مـؤمتر األطـراف يف   اجتماع األطراف/ة ملؤمتر األطرافسعاتفتتح الدورةَ ال يس  -١٣

اً ، الذي سـيعمل أيـض     وزير البيئة يف بولندا   ،  السيد مارسني كوروليك   عشرة،   تاسعةدورته ال 
أوروبـا  دول  جمموعة  وقد رشحت   . اجتماع األطراف يف دورته التاسعة    /رئيساً ملؤمتر األطراف  

  . وفقاً لقاعدة التناوب بني اجملموعات اإلقليمية على الرئاسةالشرقية السيد مارسني كوروليك،

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
 ملـؤمتر   ثامنـة التفاق مع رئـيس الـدورة ال      أعّدت األمانة، با  : معلومات أساسية   -١٤

 ملـؤمتر   تاسـعة ، مشروع جدول األعمال املؤقـت للـدورة ال        اجتماع األطراف /األطراف
  .، بعد التشاور مع املكتباجتماع األطراف/األطراف

  .اجتماع األطراف إىل إقرار جدول أعماله/سُيدعى مؤمتر األطراف: اإلجراء  -١٥

FCCC/KP/CMP/2013/1  مذكرة مقدمة مـن    . مال املؤقت وشروحه  جدول األع
  التنفيذيةاألمينة 

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )ب(  
إذا كان أي عضو من أعضاء املكتب ميثل دولة ليست طرفـاً يف        : معلومات أساسية   -١٦

بروتوكول كيوتو، لزم إجراء مشاورات لتعيني مرشح ميثل طرفاً يف الربوتوكول ليحل حمـل              
__________ 

)٢( FCCC/SBI/2010/10١٦٤ ، الفقرة. 
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واألطـراف مـدعوة إىل     .  من بروتوكول كيوتو   ١٣ من املادة    ٣، وفقاً للفقرة    العضوهذا  
يف تعيني نساء لـشغل     صورة فعلية   النظر ب  و ١٨-م أ /٢٣ و ٧-م أ /٣٦ ينالرجوع إىل املقرر  

  . هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية أو بروتوكول كيوتوةاملناصب االنتخابية يف أي
حسب االقتـضاء، إىل انتخـاب      اجتماع األطراف،   /فسُيدعى مؤمتر األطرا  : اإلجراء  -١٧

الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة التاسـعة ملـؤمتر      أعضاء إضافيني يف مكتب    
  .حيلون حمل أي أعضاء ميثلون دوالً ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتواجتماع األطراف /األطراف

  يئتني الفرعيتنيتنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهل  )ج(  
اجتماع األطراف إىل املوافقة على تنظيـم أعمال       /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -١٨

 ). أعاله ١٢ إىل   ١انظر الفقرات من    (الدورة، مبا يف ذلك اجلدول الزمين املقترح للجلسات         
سىن له  لعمل تنظيماً مرناً كي يت    اجتماع األطراف أيضاً إىل تنظيم ا     /وسُيدعى مؤمتر األطراف  

. االستجابة للظروف والتطورات املستجدة، واالسترشاد مببادئ االنفتاح والشفافية والشمول        
اجتماع األطراف عمله هبـدف ضـمان تنـاول         /ويف هذا السياق، سينظم مؤمتر األطراف     
  .الواليات املسندة إليه يف دورته التاسعة

FCCC/KP/CMP/2013/1    مـن  قدمـة   ممذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBSTA/2013/4    مـن    مقدمـة  مذكرة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2013/11    مـن  مقدمـة   مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(  
ينظر املكتب يف وثائق التفويض املقدمـة مـن األطـراف يف            س: معلومات أساسية   -١٩

يف دورته  اجتماع األطراف   /االتفاقية وسُيقدم تقريره عن وثائق التفويض إىل مؤمتر األطراف        
  .)٣(العتمادهالتاسعة 

__________ 

 أن وثائق التفويض الواردة من األطراف يف بروتوكول كيوتو صاحلة           على ١- م أإ /٣٦ينص املقرر    )٣(
اجتماع األطراف، وعلـى أن يقـدم       /ملشاركة ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       

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

، الـواردة يف     عشرة ملؤمتر األطراف   تاسعةالتفويض، انظر شروح جدول األعمال املؤقت للدورة ال       
 .٢٩ و٢٨ ، الفقرتانFCCC/CP/2013/1 الوثيقة
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اجتماع األطراف إىل املوافقة على التقرير املتعلـق        /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٢٠
اجتمـاع  / ملـؤمتر األطـراف    تاسعةطراف الذين حيضرون الدورة ال     األ بوثائق تفويض ممثلي  

  .وجيوز للممثلني أن يشاركوا بصفة مؤقتة يف انتظار هذا اإلجراء. األطراف

  حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو  )ه(  
اجتماع األطراف تقرير عن حالة     /سُيعرض على مؤمتر األطراف   : معلومات أساسية   -٢١

  .ك القبول اليت تلقاها الوديع فيما يتعلق بتعديل الدوحة لربوتوكول كيوتوصكو
اجتماع األطراف اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمة      /قد يود مؤمتر األطراف   : اإلجراء  -٢٢

من األمانة ودعوة األطراف اليت تعتزم إيداع صكوك قبوهلا بتعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو             
  .إىل التعجيل بذلك

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣  

  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  )أ(  
للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، يف     رئيس اهليئة الفرعية    غ  سُيبلّ: معلومات أساسية   -٢٣

مـؤمتر  املقدمـة إىل    ستنتاجات  القررات أو ا  امل أية توصيات بشأن مشاريع      مجلة أمور، عن  
يف اهليئة الفرعيـة   عن أعمال   ئةشانوال تاسعةيف دورته ال  ليعتمدها   ع األطراف اجتما/األطراف

عن أية قضايا أخرى كُلفت كما سيبلغ   التاسعة والثالثني،    اأعماهلأو  ها الثامنة والثالثني    يدورت
  .اهليئة الفرعية بالنظر فيها

التقدم احملرز   ب  إىل اإلحاطة علماً   اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٢٤
، والنظر يف مشاريع املقررات أو االستنتاجات املوصى        ٢٠١٣يف أعمال اهليئة الفرعية يف عام       

  .هبا العتمادها

FCCC/SBSTA/2013/3          تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة عـن
 ٣دورهتا الثامنة والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة مـن           

  ٢٠١٣يونيه /ن حزيرا١٤ إىل

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  
 أيـة   للتنفيذ، يف مجلة أمـور، عـن      رئيس اهليئة الفرعية    سُيبلغ  : معلومات أساسية   -٢٥

اجتمـاع  /مـؤمتر األطـراف   املقدمة إىل   ستنتاجات  القررات أو ا  املتوصيات بشأن مشاريع    
يف دورهتـا التاسـعة     يئة الفرعية   اهلعن أعمال   والناشئة   تاسعةيف دورته ال  ا  ليعتمده األطراف

  .ن أية قضايا أخرى كُلفت اهليئة الفرعية بالنظر فيهاكما سُيبلغ عوالثالثني، 
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التقدم احملرز   إىل اإلحاطة علماً ب    اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٢٦
تنتاجات املوصى  ، والنظر يف مشاريع املقررات أو االس      ٢٠١٣يف أعمال اهليئة الفرعية يف عام       

  .هبا العتمادها
FCCC/SBI/2013/10            ،تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتـا الثامنـة والـثالثني

 ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إىل ٣املعقودة يف بون يف الفترة من 

  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٤  

  اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة  )أ(  
، )٤(وفقاً لألحكام الواردة يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة       : لومات أساسية مع  -٢٧

يقدم اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة تقريراً عن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر               
اجتماع األطراف، لدى ممارسته سلطته علـى       /ؤمتر األطراف ملو. اجتماع األطراف /األطراف
 يتخذ مـا يلـزم مـن       و إرشاداتم  قديستعرض التقارير السنوية و   أن ي ة النظيفة،   آلية التنمي 
  .، حسب االقتضاءقرارات
اجتماع األطراف معلومات عن    /مؤمتر األطراف اجمللس التنفيذي إىل    تقرير   ويتضمن  -٢٨

آخـر   أثناءءات اليت اختذها اجمللس     التقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة الناتج عن اإلجرا         
ضافة إىل توصيات اجمللس    ، إ شرافويتناول التقرير أيضاً مسائل اإل    . )٥(لهعمسنة من سنوات    

. )٦(ثامنـة اجتماع األطـراف يف دورتـه ال      /بشأن املسائل احملددة اليت طلبها مؤمتر األطراف      
عدداً من التوصيات األخرى بـشأن مقـررات ليعتمـدها مـؤمتر            كذلك  يتضمن التقرير   و
  .تاسعة األطراف يف دورته الاجتماع/طرافاأل
م رئيس اجمللس التنفيذي تقريراً شفوياً موجزاً يسلط فيه الضوء علـى مهـام      وسيقّد  -٢٩

  .وإجنازات اجمللس خالل السنة املاضية والتحديات املقبلة
اإلحاطة علماً بالتقرير السنوي     ىل إ اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٣٠

وسـُيدعى مـؤمتر   . ذي املذكور أدناه وبالتقرير الشفوي لرئيس اجمللس التنفيذي  للمجلس التنفي 
  .اختاذ أي إجراء يراه مناسباًاجتماع األطراف أيضاً إىل النظر يف هذا البند و/األطراف

__________ 

 .٥-٢، املرفق، الفقرات ١-م أإ/٣املقرر  )٤(
اجتماع األطراف يف دورتيه الثانية والثالثة، يغطي التقرير املقدم إليه من اجمللـس         /وفقاً لطليب مؤمتر األطراف    )٥(

اجتماع األطراف إىل اجتماع اجمللس التنفيـذي       /التنفيذي الفترة املمتدة من الدورة السابقة ملؤمتر األطراف       
اجتماع األطـراف   /تران مع دورة مؤمتر األطراف    الذي يسبـق مباشرة االجتماع الذي يعقده اجمللس باالق       

 ).٧، الفقرة ٣-م أإ/٢، واملقرر ١١، الفقرة ٢-م أإ/١املقرر (
 .٨-م أإ/٥املقرر  )٦(
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اجتماع األطراف كذلك إىل انتخاب أعـضاء اجمللـس         /وسُيدعى مؤمتر األطراف    -٣١
  .القتضاء، بعد إكمال املشاوراتالتنفيذي وأعضائه املناوبني، حسب ا

FCCC/KP/CMP/2013/5 السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة       تقرير  ال
العامل بوصفه اجتماع األطراف    مؤمتر األطراف   املقدم إىل   

  )اجلزءان األول والثاين(يف بروتوكول كيوتو 

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  )ب(  
، ٨-م أإ /٥ اجتماع األطراف، مبوجب مقرره   / مؤمتر األطراف  أكد: ات أساسية معلوم  -٣٢

، االستعراض األول   ١-م أإ /٣ من املقرر    ٤أن عليه أن جيري يف دورته التاسعة، وفقاً للفقرة          
  .لطرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة

ن ُتعّد، يف دورهتـا     اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أ      /وطلب مؤمتر األطراف    -٣٣
التاسعة والثالثني، توصيات بشأن ما ميكن إدخاله من تغيريات على طرائق وإجـراءات آليـة               

وينبغـي أن   . اجتماع األطراف يف دورته التاسـعة     /التنمية النظيفة، لينظر فيها مؤمتر األطراف     
  .ي لآللية النظيفةيراعى يف تلك التوصيات مجلة أمور منها التوصيات املقدمة من اجمللس التنفيذ

اجتماع األطراف، مبوجب املقرر نفسه،     /وباإلضافة إىل ذلك، طلب مؤمتر األطراف       -٣٤
إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل هبدف تيسري التقدم يف استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية               

تـيح  وقـد أ  . ، يف بون بأملانيا   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٩ و ٨وُنظمت حلقة العمل يف     . النظيفة
  . كي تنظر فيه للتنفيذ للهيئة الفرعية)٧(حلقة العمل تقرير
اجتماع األطراف إىل النظر يف توصـيات اهليئـة         /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٣٥

  . بشأن هذه املسألة، بغية اعتماد مقرر يف دورته التاسعة للتنفيذالفرعية

  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٥  

  ت املتصلة بالتنفيذ املشتركاإلرشادا  )أ(  
تقدم جلنة اإلشراف    ،)٨(وفقاً للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك    : معلومات أساسية   -٣٦

اجتمـاع  /على التنفيذ املشترك تقارير عن أنشطتها إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف            
يذ املشترك، أن   اجتماع األطراف، لدى ممارسة سلطته على التنف      /وملؤمتر األطراف . األطراف

  .قرارات، حبسب االقتضاءما يلزم من يستعرض هذه التقارير السنوية ويقدم إرشادات ويتخذ 
 املقدَّم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك إىل مـؤمتر       ويتضمن التقرير السنوي    -٣٧

لتنفيـذ  اجتماع األطراف معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ إجراء املسار الثاين ل           /األطراف
__________ 

)٧( FCCC/SBI/2013/INF.6. 
 .٣، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٩املقرر  )٨(
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ويتناول . )٩(آخر سنة من سنوات عملها     من إجراءات أثناء     لجنةال الناتج عما اختذته     ،املشترك
لجنة بشأن املسائل احملددة الـيت طلبـها        ال إضافة إىل توصيات     اإلشرافالتقرير أيضاً مسائل    

  توصـيات  كـذلك ويتضمن التقرير   . )١٠(ثامنةاجتماع األطراف يف دورته ال    /مؤمتر األطراف 
) ب(٥سُينظر فيها يف إطار البند الفرعي       (استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك      علقة ب مت

  ).من جدول األعمال
وسيقدِّم رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تقريراً شفوياً موجزاً يـسلِّط فيـه                -٣٨

  .اجهها يف املستقبلالعام املاضي والتحديات اليت ستوخالل الضوء على مهام وإجنازات اللجنة 
اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بالتقرير السنوي       /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٣٩

وسُيدعى مؤمتر  . والتقرير الشفوي لرئيسها  ، املذكور أدناه،    للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    
  .اء يراه مناسباًاختاذ أي إجراجتماع األطراف أيضاً إىل النظر يف هذا البند و/األطراف

اجتماع األطراف كذلك إىل انتخـاب أعـضاء للجنـة          /وسُيدعى مؤمتر األطراف    -٤٠
  .وأعضائها املناوبني، حسب االقتضاء، بعد إكمال املشاوراتاإلشراف على التنفيذ املشترك 

FCCC/KP/CMP/2013/4         التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقّدم
ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف       إىل مؤمتر ا  
  كيوتوبروتوكول 

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )ب(  
، ١-م أإ /٩ اجتماع األطراف، مبوجب مقرره   /قرر مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٤١

 موعد  أن جيري االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك املرفقة بذلك املقرر يف           
اجتماع األطراف،  /وقرر مؤمتر األطراف  . ال يتجاوز عاماً واحداً من هناية فترة االلتزام األوىل        

  . االستعراض األول يف دورته السابعةبدء، ٦-م أإ/٤مبوجب مقرره 
اجتماع األطراف، أثناء دورته الثامنة، يف توصـيات جلنـة          /ونظر مؤمتر األطراف    -٤٢

رك بشأن اخلصائص الرئيسية للتنفيذ املشترك يف املستقبل، الواردة         اإلشراف على التنفيذ املشت   
. يف شكل مبادئ توجيهية منقحة للتنفيذ املشترك، والتدابري االنتقالية للمساعدة يف اعتمادها           

، علـى جمموعـة مـن       ٨-م أإ /٦اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /ووافق مؤمتر األطراف  
 التنفيذ املشترك يف املستقبل، وطلب إىل اهليئة الفرعية         اخلصائص الرئيسية اليت سيتسم هبا سري     

__________ 

عمول بـه يف اجمللـس      قررت جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تتبع ترتيباً يف اإلبالغ مماثالً للترتيب امل              )٩(
اجتماع األطراف مل يطلب إليها ذلـك صـراحةً؛         /، رغم أن مؤمتر األطراف    النظيفةالتنفيذي آللية التنمية    

اجتماع األطراف الفتـرة    /ويغطي التقرير املقدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك إىل مؤمتر األطراف           
اع األطراف واجتماع جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك         اجتم/املمتدة بني الدورة السابقة ملؤمتر األطراف     
 .اجتماع األطراف/الذي يسبق مباشرة دورة مؤمتر األطراف

 .٨-م أإ/٦املقرر  )١٠(
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للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني أن ُتعّد توصيات، مبا فيها مشروع مبادئ توجيهية منقحـة     
وستباشر . اجتماع األطراف يف دورته التاسعة    /للتنفيذ املشترك، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف      

  . املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثنياهليئة الفرعية العمل بشأن هذه
اجتماع األطراف إىل النظر يف التوصيات املقدمـة        /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٤٣

بشأن هذه املسألة، وكذلك يف أية توصيات أخرى تقـدمها جلنـة            للتنفيذ  من اهليئة الفرعية    
اجتماع األطراف، بغية   /طرافاإلشراف على التنفيذ املشترك يف تقريرها السنوي إىل مؤمتر األ         

  .اعتماد املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك يف دورته التاسعة

  تقرير جلنة االمتثال  -٦  
 تقدِّم اجتماع األطراف، يف دورته األوىل، أن  /قرر مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٤٤

اجتماع /جلنة االمتثال بكامل هيئتها تقريراً إىل كل دورة من الدورات العادية ملؤمتر األطراف            
نـة االمتثـال إىل مـؤمتر     املقـّدم مـن جل    ثـامن ويتضمن التقرير السنوي ال   . )١١(األطراف
 ٢٦ املمتدة بـني  فترةة جلنة االمتثال خالل الاجتماع األطراف معلومات عن أنشط  /األطراف

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ١٨ و٢٠١٢أكتوبر /ين األولتشر
رير جلنة االمتثال   اجتماع األطراف إىل النظر يف تق     /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٤٥

  .واختاذ أي إجراء يراه مناسباً
اجتماع األطراف أيضاً إىل انتخاب أعضاء جلنة االمتثـال         /وسُيدعى مؤمتر األطراف    -٤٦

وقـد يرغـب مـؤمتر      . ب االقتضاء، بعد إكمـال املـشاورات      وأعضائها املناوبني، حس  
األطراف إىل تقدمي مسامهات إىل الصندوق االستئماين       اجتماع األطراف يف دعوة     /األطراف
  . لدعم عمل جلنة االمتثال٢٠١٥-٢٠١٤طة التكميلية لفتـرة السنتني لألنش

FCCC/KP/CMP/2013/3       ؤمتر األطـراف   التقرير السنوي للجنة االمتثال املقدم إىل م
  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

   التكيفصندوق  -٧  

  تقرير جملس صندوق التكيف  )أ(  
أن  ،)١٢(اجتماع األطراف، يف دورته الثالثـة     /قرر مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٤٧

يقدم جملس صندوق التكيف تقريـراً عـن أنـشطته يف كـل دورة مـن دورات مـؤمتر                 
  .اجتماع األطراف/افاألطر

__________ 

 ).أ(٢، املرفق، الفرع الثالث، الفقرة ١-م أإ/٢٧املقرر  )١١(
 .٣-م أإ/١املقرر  )١٢(
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، إىل جملـس    ٨-م أإ /٣اجتماع األطراف، مبوجب مقـرره      /وطلب مؤمتر األطراف    -٤٨
 عن حالة   يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني تقريراً         صندوق التكيف أن    

. هـات موارد الصندوق واالجتاهات يف تدفق املوارد وأي أسباب ميكن حتديدها هلذه االجتا            
اجتماع األطراف، مبقتضى املقرر نفسه، النظر، يف دورته التاسـعة، يف           /وقرر مؤمتر األطراف  

وسائل تعزيز استدامة هذه املوارد وكفايتها وقابلية التنبؤ هبا، مبا يف ذلـك إمكانيـة تنويـع         
  .مصادر إيرادات صندوق التكيف، مع مراعاة ذلك التقرير

اجتماع األطراف إىل النظـر يف تقريـر جملـس          /افسُيدعى مؤمتر األطر  : اإلجراء  -٤٩
  .صندوق التكيف واختاذ أي إجراء يراه مناسباً

FCCC/KP/CMP/2013/2    مذكرة مقدمة من رئـيس     . تقرير جملس صندوق التكيف
  جملس صندوق التكيف

FCCC/SBI/2013/INF.2 Information on the status of the resources of the 
Adaptation Fund. Note by the secretariat  

  االستعراض الثاين لصندوق التكيف  )ب(  
، ٨-م أإ /٤ مقرره اجتماع األطراف، مبوجب  /طلب مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٥٠

إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تبدأ، يف دورهتا الثامنة والثالثني، االستعراض الثاين لصندوق التكيف،              
اجتماع األطراف يف دورته التاسعة، بغية إجراء االسـتعراض         /متر األطراف وأن تقدم تقريراً إىل مؤ    

  .اجتماع األطراف/الثاين للصندوق يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
لة هذا البند الفرعـي إىل   إىل إحا اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥١
  .ي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتا، وإىل اختاذ أللنظر فيهللتنفيذ  ة الفرعيةاهليئ

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أيـضاً                ٨  
  أطراف يف بروتوكول كيوتو

انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٥٢
  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

حالة هذا البند الفرعـي إىل   إىل إ اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥٣
  .، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتاللنظر فيهللتنفيذ ة الفرعية اهليئ

فترة املتعلقة بيوتو  من بروتوكول ك  ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          -٩  
  االلتزام األوىل

 مـن   ١جيوز لطرف ما، لغرض الوفاء بالتزاماته مبوجب الفقرة          :معلومات أساسية   -٥٤
 من بروتوكول كيوتو، حىت اليوم املائـة بعـد التـاريخ الـذي حيـدده مـؤمتر                  ٣املادة  
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 األخرية مـن    اجتماع األطراف إلجناز عملية االستعراض اليت جيريها اخلرباء للسنة        /األطراف
 من بروتوكول كيوتو، أن يواصل حيازته وتلقيه ملا تنقله إليـه            ٨فترة االلتزام مبوجب املادة     

، ، ووحدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد       أطراف أخرى من وحدات خفض االنبعاثات     
 من بروتوكـول   ١٧ و ١٢ و ٦ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة، مبوجب املواد        

 من  ٤اللتزام السابقة، بشرط عدم تعليق أهلية ذلك الطرف مبوجب الفقرة           كيوتو، من فترة ا   
 ٣١انتهت فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكـول كيوتـو يف           و. )١٣(الفرع اخلامس عشر  

 ١٥ يف   ٢٠١٢، ومن املقرر أن ُيقدَّم التقرير الـسنوي لعـام           ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
  .٢٠١٤أبريل /نيسان
ـ  إىل إاجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف ى  سُيدع: اإلجراء  -٥٥ ة حالة هذا البنـد إىل اهليئ

، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتا فيما يتعلـق             للنظر فيه الفرعية للتنفيذ   
  . أعاله٥٤بتاريخ إجناز عملية استعراض اخلرباء املشار إليها يف الفقرة 

ألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب          املتعلق با وي  السنتقرير التجميع واحملاسبة      -١٠  
  بروتوكول كيوتو

انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٥٦
  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 

اجتماع األطراف إىل إحالـة تقريـر التجميـع         /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٥٧
 إىل اهليئة الفرعية كي تنظر فيه، وإىل حبث النتائج واختـاذ            ٢٠١٣عن عام   السنوي  واحملاسبة  

  .أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتا
FCCC/KP/CMP/2013/6      الـسنوي املتعلـق    تقرير التجميـع واحملاسبــة

ألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول       با
  األمانةذكرة مقدمة من م. ٢٠١٣كيوتو عن عام 

FCCC/KP/CMP/2013/6/Add.1 Annual compilation and accounting report for 
Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 2013. 
Note by the secretariat. Addendum. Compilation 

and accounting information by Party  

من تعديل الدوحة   )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (فرع زاي   توضيح النص الوارد يف ال      -١١  
متوسـط االنبعاثـات    "لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر استخدامها لتحديد         

 "السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة

، ٨-م أإ /١ ررهاجتماع األطراف، مبوجب مق   /اعتمد مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٥٨
: ٨-م أإ /١وفيما يلي نص الفرع زاي مـن املقـرر          ). تعديل الدوحة (تعديالً لربوتوكول كيوتو    

__________ 

 .، املرفق، الفرع الثالث عشر١-م أإ/٢٧املقرر  )١٣(
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  مـن ٣ مكـرراً مـن املـادة    ٧ُتدرج الفقرة التالية بعد الفقرة .  مكرراً ثانيا٧ً، الفقرة ٣املادة  "
 يف املرفق األول  ُيحّول إىل حساب اإللغاء اخلاص بطرف مدرج  - مكرراً ثانياً  ٧: الربوتوكول

أيُّ فرق إجيايب بني الكمية املسندة إىل ذلك الطرف يف فتـرة االلتـزام الثانيـة ومتوسـط                  
  ".االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة مضروباً يف مثانية

، إىل وجود بعض    ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٨وأشارت كازاخستان، يف رسالة مؤرخة        -٥٩
، ٨-م أإ /١الغموض يف الكيفية اليت ميكن أن يفسَّر هبا الفرع زاي من املرفـق األول للمقـرر                 

وطلبت كازاخستان إضـافة بنـد إىل       . قد يؤثر يف تطبيق ذلك احلكم على كازاخستان        مما
اجتماع األطـراف يوضـح نـص       /جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف      

من تعديل الدوحة، ال سيما فيمـا يتعلـق         ) الفرع زاي  (٣ من املادة     مكرراً ثانياً  ٧ الفقرة
متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من "باملعلومات املقرر استخدامها لتحديد   

  ".فترة االلتزام السابقة
اجتماع األطراف إىل النظر يف هذا البند واختاذ أي         /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٠
  . أعاله٥٩اء يراه مناسباً فيما يتعلق بالطلب املشار إليه يف الفقرة إجر

FCCC/KP/CMP/2013/7         مكرراً  ٧طلب مقّدم من كازاخستان لتوضيح نص الفقرة 
مذكرة . من تعديل الدوحة  ) الفرع زاي  (٣ثانياً من املادة    

  مقدمة من األمانة

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        :  أساسية معلومات  -٦١

  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
ـ   إىل إ اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٢  ةحالة هذا البنـد إىل اهليئ

  . إىل توصياهتا، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً للنظر فيهة للتنفيذالفرعي

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٣  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٦٣

  ).FCCC/SBSTA/2013/4(للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
ة الفرعية   إىل إحالة هذا البند إىل اهليئ      تماع األطراف اج/سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٤

  .، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتا للنظر فيهللمشورة العلمية والتكنولوجية

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٤  
وشروحه للدورة التاسعة والثالثني    انظر جدول األعمال املؤقت     : معلومات أساسية   -٦٥

  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
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ـ   إىل إ اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٦  ةحالة هذا البنـد إىل اهليئ
  .، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتا للنظر فيهة للتنفيذالفرعي

التها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع            مسائل أخرى أح    -١٥  
  كيوتو األطراف يف بروتوكول

ميكن، يف إطار هذا البند، تناول أيـة مـسائل أخـرى تتعلـق              : معلومات أساسية   -٦٧
، مبا يف ذلـك     اجتماع األطراف / حتيلها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف      ربوتوكول كيوتو ب

  .ة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتنيتاسعملقررات واالستنتاجات املنجزة يف الدورة المشاريع ا
مشاريع أي  اعتماد  النظر يف    إىل   اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٦٨

يف الـدورة    تـان  الفرعي تاناهليئربوتوكول كيوتو توصي هبا     ستنتاجات متعلقة ب  امقررات أو   
  .الثني لكل منهماعة والثساتال

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٦  

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٦٩

  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
حالة هذا البند الفرعـي إىل   إىل إ اجتماع األطراف /فسُيدعى مؤمتر األطرا  : اإلجراء  -٧٠
  .، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتا للنظر فيهة للتنفيذ الفرعيةاهليئ

FCCC/SBI/2013/14        ٣٠ حـىت    ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة الـسنتني 
  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. ٢٠١٣يونيه /حزيران

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  
انظر جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة التاسعة والثالثني        : معلومات أساسية   -٧١

  ).FCCC/SBI/2013/11(للهيئة الفرعية للتنفيذ 
حالة هذا البند الفرعـي إىل   إىل إ اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٧٢
، وإىل اعتماد املقـرر املتعلـق بامليزانيـة الربناجميـة لفتـرة              للنظر فيه  ة للتنفيذ  الفرعي ةاهليئ

  .٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

FCCC/SBI/2013/6 

Corr.1و 

. ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني       
  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2013/6/Add.1 Proposed programme budget for the biennium 2014–2015. 
Note by the Executive Secretary. Addendum. Work 
programme for the secretariat for the biennium 2014–2015 
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FCCC/SBI/2013/6/Add.2 Proposed programme budget for the biennium 2014–
2015. Note by the Executive Secretary. Addendum. 

Activities to be funded from supplementary sources 
FCCC/SBI/2013/6/Add.3 Proposed programme budget for the biennium 2014–2015. 

Note by the Executive Secretary. Addendum. Trust Fund for 
the International Transaction Log 

  بروتوكول كيوتولعاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب امتيازات وحصانات األفراد ا  )ج(  
اجتماع األطراف علماً، يف دورته الثامنة،      /أحاط مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٧٣

مبشروع الترتيبات التعاهدية املتعلقة بامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنـشأة      
وطلب إىل اهليئة الفرعيـة أن      . يئة الفرعية للتنفيذ  مبوجب بروتوكول كيوتو، احملال إليه من اهل      

تواصل، يف دورهتا الثامنة والثالثني، نظرها يف هذه املسألة وأن تقدم إليه يف دورته التاسـعة                
  .)١٤(تقريراً بشأن حمصلة عملها

حالة هذا البند الفرعـي إىل  إىل إ  اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٧٤
، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً استناداً إىل توصياهتا من أجل             للنظر فيه  ة للتنفيذ رعي الف ةاهليئ

  .اختتام نظره يف هذا البند الفرعي

  اجلزء الرفيع املستوى  -١٧  
. نـوفمرب /تشرين الثـاين   ١٩سُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم الثالثاء،           -٧٥

اجتماع /ت مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      وسُتلقى البيانات الوطنية يف جلسا    
تـشرين   ٢١ و ٢٠األطراف أثناء اجلزء الرفيع املـستوى يف يـومي األربعـاء واخلمـيس              

  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢وسيستمر اجلزء الرفيع املستوى حىت يوم اجلمعة، . نوفمرب/الثاين
بني مؤمتر األطراف   اجللسات املشتركة   وفقاً للممارسة املعتادة، ينبغي أن ُتتَّخذ يف        و  -٧٦

الالزمة ليديل الوزراء   ترتيبات   ال اجتماع األطراف أثناء اجلزء الرفيع املستوى     /ومؤمتر األطراف 
شجع بقـوة   ُي و . ال تتجاوز مدة ثالث دقائق     )١٥(ببيانات وطنية موجزة  رؤساء الوفود   سائر  و

سُتنـشر  و. اء اجملموعة اآلخرون  ض اإلدالء ببيانات باسم اجملموعات، حبيث ال يتكلم أع        على
على موقع االتفاقية اإلطارية الشبكي، ولن ُتعمَّم يف نسخة         النصوص الكاملة للبيانات الرمسية     

وُيرجى من األطراف اليت سُتديل ببيانات أثناء اجلزء الرفيع املستوى أن ترسل نـسخة   . ورقية
 نشر البيانـات    لكي يتسىن ،  <external-relations@unfccc.int>: من البيان إىل العنوان التايل    

  .على موقع االتفاقية اإلطارية الشبكي

__________ 

)١٤( FCCC/KP/CMP/2012/13 ، ١٠٧ و١٠٦الفقرتان. 
 .قد يديل أيضاً ممثلون آخرون رفيعو املستوى ببيانات )١٥(
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 إىل يـوم    سـبتمرب، / أيلـول  ١٦من يوم األربعاء،    ابتداًء  فتتح قائمة املتكلمني    سُتو  -٧٧
 اإلشعار بعقد   ضمنرسل إىل األطراف،    وسُت. )١٦(٢٠١٣ برأكتو/ول تشرين األ  ٢٥ اجلمعة،
  .استمارة التسجيلوئمة املتكلمني ت، املعلومات املتعلقة بقااالدور

  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -١٨  
سُيدعى ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل إلقاء كلمات             -٧٨

اجتماع األطراف ُتعقد أثناء اجلـزء      /يف جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       
غي اختاذ الترتيبات الالزمة ليديل أولئك املمثلـون ببيانـات مـوجزة            ينبو. الرفيع املستوى 

  .تتجاوز دقيقتني ال

  مسائل أخرى  -١٩  
عرض على مؤمتر   أية مسائل أخرى تُ   من جدول األعمال     يف إطار هذا البند   سُتتناول    -٧٩

  .اجتماع األطراف/األطراف

  اختتام الدورة  -٢٠  

عن دورته  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     العاملاعتماد تقرير مؤمتر األطراف       )أ(  
  التاسعة
 مشروع تقرير عـن أعمـال الـدورة ليعتمـده مـؤمتر      َعدُّسُي: معلومات أساسية   -٨٠

  . يف هناية الدورةاجتماع األطراف/األطراف
 إىل اعتماد مـشروع التقريـر       اجتماع األطراف /سُيدعى مؤمتر األطراف  : اإلجراء  -٨١

  .دة من األمانةعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعباستكمال التقرير بواإلذن للمقرر 

  إغالق الدورة  )ب(  
  .سيعلن الرئيس إغالق الدورة  -٨٢

__________ 

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن هذه القائمة إىل مكتب العالقات اخلارجية لـدى األمانـة باهلـاتف                  )١٦(
ــاكس )1306 815 أو 1611 815 228 49 +( ــروين ) 1999 815 228 49+(، أو الف ــد اإللكت أو الربي

<sessions@unfccc.int>. 
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  املرفق

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

  الوثائق اليت أُعدت للدورة    
FCCC/KP/CMP/2013/1    من مقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/KP/CMP/2013/2    مذكرة مقدمـة مـن   . تقرير جملس صندوق التكيف

  رئيس جملس صندوق التكيف
FCCC/KP/CMP/2013/3           التقرير السنوي للجنة االمتثـال املقـدم إىل مـؤمتر

طـراف يف   األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األ      
  بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2013/4        التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك
املقّدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         

  األطراف يف بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2013/5        تقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

راف العامل بوصـفه اجتمـاع      املقدم إىل مؤمتر األط   
اجلـزءان األول   (األطراف يف بروتوكـول كيوتـو       

  )والثاين
FCCC/KP/CMP/2013/6       الـسنوي املتعلـق    تقرير التجميــع واحملاسبــة

ألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكـول        با
  مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠١٣كيوتو عن عام 

FCCC/KP/CMP/2013/6/Add.1 Annual compilation and accounting report for 
Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 
2013. Note by the secretariat. Addendum. 
Compilation and accounting information by Party 

FCCC/KP/CMP/2013/7        ٧طلب مقّدم من كازاخستان لتوضيح نص الفقـرة 
مـن تعـديل    ) الفرع زاي  (٣ة  مكرراً ثانياً من املاد   

  مذكرة مقدمة من األمانة. الدوحة
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  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/CP/1996/2  مذكرة أعـدهتا   . اعتماد النظام الداخلي  : املسائل التنظيمية

  األمانة
FCCC/SBSTA/2013/3      تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة عـن

 ٣ثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة مـن         دورهتا الثامنة وال  
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤إىل 

FCCC/SBSTA/2013/4    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2013/6 

Corr.1و 
. ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية
FCCC/SBI/2013/6/Add.1 Proposed programme budget for the biennium 2014–

2015. Note by the Executive Secretary. Addendum. 
Work programme for the secretariat for the biennium 
2014–2015 

FCCC/SBI/2013/6/Add.2 Proposed programme budget for the biennium 2014–
2015. Note by the Executive Secretary. Addendum. 
Activities to be funded from supplementary sources 

FCCC/SBI/2013/6/Add.3 Proposed programme budget for the biennium 2014–
2015. Note by the Executive Secretary. Addendum. 
Trust Fund for the International Transaction Log 

FCCC/SBI/2013/10          ،تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والـثالثني
 / حزيـران  ١٤ إىل   ٣املعقودة يف بون يف الفتـرة مـن         

  ٢٠١٣ يونيه
FCCC/SBI/2013/11    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  األمينة التنفيذية
FCCC/SBI/2013/14    ٣٠ حـىت    ٢٠١٣-٢٠١٢يف فترة السنتني    أداء امليزانية 

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. ٢٠١٣يونيه /حزيران
FCCC/SBI/2013/INF.2 Information on the status of the resources of the 

Adaptation Fund. Note by the secretariat 
        


