
 

(A)   GE.14-60129    210314    250314 

*1460129* 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

    األطراف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
  يف بروتوكول كيوتو

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول              
 ٢٣ إىل   ١١ارسو يف الفترة من     ، املعقودة يف و   كيوتو عن دورته التاسعة   

  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين

    اجلزء األول    
  ملداوالتا

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٥  ٢٩-٢  ................................) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً  

  ٥  ٤-٢  ................)من جدول األعمال) أ(٢البند ( إقرار جدول األعمال  - ألف     
من جدول  ) ب(٢البند  ( انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب        -  باء     

  ٨  ٥  .........................................................)األعمال
) ج(٢البند  ( يتنييف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرع       مبا تنظيم األعمال،   - جيم     

  ٨  ١٦-٦  ...............................................)من جدول األعمال
مـن جـدول    ) د(٢البند  (املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض         - دال     

  ١١  ١٩-١٧  .........................................................)األعمال
مـن  ) ه(٢البند  (حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو          -  هاء     

  ١١  ٢٥-٢٠  ...................................................)جدول األعمال
  ١٢  ٢٨-٢٦  ...........................................................احلضور  -  واو     
  ١٢  ٢٩  ............................................................الوثائق  - زاي     
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  ١٣  ٥٠-٣٠  ..........................) من جدول األعمال٣البند (تقريرا اهليئتني الفرعيتني   - ثالثاً  
من جدول ) أ(٣البند (شورة العلمية والتكنولوجية تقرير اهليئة الفرعية للم  - ألف     

  ١٣  ٤٥-٣٠  .........................................................)األعمال
  ١٥  ٥٠-٤٦  ..........)من جدول األعمال) ب(٣البند (تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ   -  باء     

  ١٦  ٥٩-٥١  ................) من جدول األعمال٤البند (املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة   - رابعاً  
  مـن جـدول    ) أ(٤البنـد   (اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفـة         - ألف     

  ١٦  ٥٧-٥١  .........................................................)األعمال
من جدول  ) ب(٤البند  (استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة         -  باء     

  ١٨  ٥٩-٥٨  .........................................................)األعمال
  ١٨  ٦٧-٦٠  ...................) من جدول األعمال٥البند (ترك املسائل املتعلقة بالتنفيذ املش  - خامساً  

  ١٨  ٦٥-٦٠  ....)من جدول األعمال) أ(٥البند (اإلرشادات املتصلة بالتنفيذ املشترك   - ألف     
من جـدول   ) ب(٥البند  (استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك        -  ءبا     

  ٢٠  ٦٧-٦٦  .........................................................)األعمال
  ٢٠  ٧٣-٦٨  .........................................................تقرير جلنة االمتثال  - سادساً  

  ٢٢  ٨٣-٧٤  ................................) من جدول األعمال٧البند (صندوق التكيُّف   - بعاًسا  
  ٢٢  ٨١-٧٤  .........)من جدول األعمال) أ(٧البند (تقرير جملس صندوق التكيُّف   - ألف     
  مـن جـدول    ) ب(٧البنـد   (االستعراض الثاين لـصندوق التكيُّـف         -  باء     

  ٢٤  ٨٣-٨٢  .........................................................)األعمال
اليت هـي   البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     - ثامناً  

  ٢٤  ٨٥-٨٤  ................) من جدول األعمال٨البند ( وتوكول كيوتوأيضاً أطراف يف بر
 من بروتوكـول كيوتـو      ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          - تاسعاً  

  ٢٤  ٨٧-٨٦  ......................) من جدول األعمال٩البند ( املتعلقة بفترة االلتزام األوىل
تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجـب              - عاشراً  

  ٢٥  ٩٠-٨٨  .............................) من جدول األعمال١٠البند ( بروتوكول كيوتو
من تعـديل   )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (توضيح النص الوارد يف الفرع زاي          - حادي عشر

متوسط "سيما املعلومات املقرر استخدامها لتحديد        ال الدوحة لربوتوكول كيوتو،  
 من ١١البند " (االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة

  ٢٥  ٩٤-٩١  ...........................................................)األعمالجدول 
  ٢٦  ٩٦-٩٥  .........) من جدول األعمال١٢البند ( بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - ثاين عشر  
 من جدول   ١٣البند  (  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣قة بالفقرة   املسائل املتعل   - ثالث عشر  

  ٢٦  ٩٩-٩٧  .................................................................. )األعمال
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 مـن   ١٤البنـد   (  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة      - رابع عشر  
  ٢٧  ١٠٢-١٠٠  ...........................................................)جدول األعمال

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع              -خامس عشر
  ٢٨  ١٠٣  ..................) من جدول األعمال١٥البند ( األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ٢٨  ١١٠-١٠٤  ...............) من جدول األعمال١٦البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   -سادس عشر 
من جـدول   ) أ(١٦البند  ( ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني        - ألف     

  ٢٨  ١٠٥-١٠٤  .........................................................)األعمال
مـن  ) ب(١٦البنـد   ( ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       -  باء     

  ٢٨  ١٠٨-١٠٦  ...................................................)جدول األعمال
األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب          امتيازات وحصانات     - جيم     

  ٢٩  ١١٠-١٠٩  .................)من جدول األعمال) ج(١٦البند (بروتوكول كيوتو 
  ٢٩  ١١٥-١١١  ...........................) من جدول األعمال١٧البند ( اجلزء الرفيع املستوى  - سابع عشر  

  ٢٩  ١١٤-١١١  .........................................افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  - ألف     
  ٣٠  ١١٥  ........................بيانات األطراف والدول املتمتعة بصفة مراقب  -  باء     

  ٣٠  ١١٦  .........) من جدول األعمال١٨البند ( بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  - ثامن عشر  
  ٣٠  ١١٨-١١٧  .................................) من جدول األعمال١٩البند ( مسائل أخرى  - تاسع عشر  

  ٣١  ١٢٠-١١٩  .................................) من جدول األعمال٢٠البند ( اختتام الدورة  - عشرين  
  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف              - ألف     

مـن جـدول    ) أ(٢٠البنـد   ( ه التاسعة يف بروتوكول كيوتو عن دورت    
  ٣١  ١١٩  .........................................................)األعمال

  ٣١  ١٢٠  ....................)من جدول األعمال) ب(٢٠البند ( إغالق الدورة  -  باء     
Annexes 
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 II. Calendar of meetings of Convention and Kyoto Protocol bodies, 2014-2018.................................  36 

 III. Documents before the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol at its ninth session...................................................................................................  37 



FCCC/KP/CMP/2013/9 

GE.14-60129 4 

    اجلزء الثاين    
 اجتماع األطـراف    اإلجراء الذي اختذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه      

  يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      املقررات اليت اختذها        
  يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2013/9/Add.1 

  قررامل
  يفتقرير جملس صندوق التك  ٩-م أإ/١
  االستعراض الثاين لصندوق التكيف  ٩-م أإ/٢
  اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة  ٩-م أإ/٣
  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  ٩-م أإ/٤
  و من بروتوكول كيوت٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة   ٩-م أإ/٥
املضطلع هبـا يف إطـار      إرشادات اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة باألنشطة         ٩-م أإ/٦

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 
طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الـيت              ٩-م أإ/٧

  تثبت بعد أهليتها  مللديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، واليت
  جلنة االمتثال  ٩-م أإ/٨
ية مدرجة يف البالغات الوطنية السادسة املقدمة وفقاً للفقرة         معلومات تكميل   ٩-م أإ/٩

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢
  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ٩-م أإ/١٠
  قرارال
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا ولسكان مدينة وارسو  ٩-م أإ/١
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    افتتاح الدورة  -أوالً  
  )ن جدول األعمال م١البند (

عقدت الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                -١
 مـن   ١٣ من املادة    ٦، عمالً بالفقرة    )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
 تـشرين  ١١يف بولنـدا،  يف اجملمع الرياضي الوطين بوارسـو،  وافتتحها بروتوكول كيوتو،   

البيئة يف بولندا، السيد مارسـني كوروليـك، رئـيس مـؤمتر             ، وزيرُ ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
  .)١(اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/األطراف

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

 تشرين  ١١، املعقودة يف    )٢(سته األوىل اجتماع األطراف يف جل   /مؤمتر األطراف نظر    -٢
مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه          يف  نوفمرب،  /الثاين

)FCCC/KP/CMP/2013/1 .(         وأعد جدول األعمال املؤقت باالتفاق مع رئيس الدورة الثامنة
  .اجتماع األطراف وبعد التشاور مع املكتب/ملؤمتر األطراف

 من مشروع النظام الداخلي املعمول به، قدم ممثل عـن جمموعـة            ١٣ووفقاً للمادة     -٣
اجتمـاع  / والصني طلباً بإدراج بند يف جدول أعمال الدورة التاسعة ملؤمتر األطـراف            ٧٧  ال

األطراف بشأن طرائق وترتيبات اجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املـستوى املتعلـق             
لتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها لفترة االلتزام الثانية مبوجـب    بإعادة النظر يف اال   
حيصل توافق يف اآلراء بـشأن        ومل .وأدىل ببيانات ممثلو ثالث جمموعات    . بروتوكول كيوتو 

  .إدراج البند املقترح يف جدول األعمال

__________ 

وترد . اجتماع األطراف باالقتران مع الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف        / الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف    تدِقُع ) ١(
وترد اإلحاالت إىل البيانات وكلمة ترحيـب       . )FCCC/CP/2013/10 (اف يف تقرير منفصل   مداوالت مؤمتر األطر  

وتـرد مـداوالت    . أُلقيت يف افتتاح مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف وارسو يف تقرير مؤمتر األطـراف               
زء الرفيع املستوى مـن     اجتماع األطراف أثناء اجل   /اجللسات املشتركة اليت عقدها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       

 .الدورتني يف كال التقريرين
 .اجتماع األطراف املشار إليها يف هذا التقرير جلسات عامة/جلسات مؤمتر األطراف )٢(
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لتاسـعة،  اجتماع األطراف، بناء على اقتراح رئيس الدورة ا       /واعتمد مؤمتر األطراف    -٤
  :جدول األعمال بصيغته التالية

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ (  
  عضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛انتخاب أ  )ب (  
  أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛يف ذلك   مباتنظيم األعمال،  )ج (  
  لتفويض؛املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق ا  )د (  
  .ى تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتوحالة التصديق عل  ) ه (  

  :تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣
  ة للمشورة العلمية والتكنولوجية؛تقرير اهليئة الفرعي  )أ (  
  .ئة الفرعية للتنفيذتقرير اهلي  )ب (  

  :املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٤
  ة التنمية النظيفة؛اإلرشادات املتصلة بآلي  )أ (  
  .استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  )ب (  

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

  .تقرير جلنة االمتثال  -٦
  :صندوق التكيف  -٧

   صندوق التكيف؛تقرير جملس  )أ (  
  .االستعراض الثاين لصندوق التكيف  )ب (  

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

 مـن بروتوكـول     ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          -٩
  .زام األوىلكيوتو املتعلقة بفترة االلت
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تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق بـاء             -١٠
  .مبوجب بروتوكول كيوتو

مـن  )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (توضيح النص الوارد يف الفرع زاي         -١١
سيما املعلومات املقرر اسـتخدامها       ال تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو،   

وىل مـن فتـرة     وسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األ     مت"لتحديد  
  ".االلتزام السابقة

  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٣
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٤
ها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه    مسائل أخرى أحالت    -١٥

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

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ (  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب (  
اد العاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب         امتيازات وحصانات األفر    )ج (  

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

يف بوصـفه اجتمـاع األطـراف        اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل      )أ (  
  عن دورته التاسعة؛بروتوكول كيوتو 

  .إغالق الدورة  )ب (  
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   انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
اجتماع األطـراف األوىل والتاسـعة      /ُنِظر يف هذا البند يف جلسيت مؤمتر األطراف         -٥

يلـزم إجـراء أي       ومل .نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٣ و ١١املستأَنفة، املعقودتني على التوايل يف      
  .)٣(ب ألعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتبانتخا

   يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  مباتنظيم األعمال،  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

اجتماع األطراف إىل شـروح     /وجه الرئيس، يف اجللسة األوىل، نظر مؤمتر األطراف         -٦
والحـظ أن اهليئـتني     . FCCC/KP/CMP/2013/1جدول األعمال املؤقت الواردة يف الوثيقة       

نوفمرب بإعـداد   / تشرين الثاين  ١٦الفرعيتني ستجتمعان هبدف القيام قبل انتهاء دورتيهما يف         
  .اجتماع األطراف/مشاريع مقررات واستنتاجات لتقدميها إىل مؤمتر األطراف

إىل  التاليـة بنود الاجتماع األطراف إحالة  /وباقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف       -٧
  :استنتاجات مناسبة بشأهنا  أواهليئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي مشاريع مقررات

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
مـن)  مكرراً ثانيا٧ً، الفقرة ٣املادة (توضيح النص الوارد يف الفرع زاي         ١١البند 

املقرر اسـتخدامهاسيما املعلومات     ال تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو،   
متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل مـن فتـرة"لتحديد  

  "االلتزام السابقة
   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   ١٣البند 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ    
  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  )ب(٤البند 
  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )ب(٥البند 
  االستعراض الثاين لصندوق التكيف  )ب(٧البند 
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة  ٨البند 

  واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو
 مـن بروتوكـول٨ادة  تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب امل        ٩البند 

  كيوتو املتعلقة بفترة االلتزام األوىل
__________ 

)٣( FCCC/CP/2013/10 ١٤ إىل ١٢، الفقرات. 
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تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق بـاء  ١٠البند 
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  ١٢البند 
  وتوكول كيوتو من بر٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   ١٤البند 
  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(١٦البند 
  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(١٦البند 
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول  )ج(١٦البند 

  كيوتو

، أخرب الـرئيس    "اجلزء الرفيع املستوى  " من جدول األعمال،     ١٧وفيما يتعلق بالبند      -٨
اجتماع األطراف أن الترتيبات ستتبع النهج املبيَّن يف اجللسة العامة االفتتاحية           /مؤمتر األطراف 
  .)٤(ملؤمتر األطراف

يف اجللسات غري   ني  راقباملوذكَّر الرئيس بتوصية اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن مشاركة           -٩
كة على األقل يف اجللستني األوىل واألخرية من املشاورات غـري           الرمسية واقترح إتاحة املشار   

  .)٥(الرمسية، حسب االقتضاء، ملنظمات متمتعة بصفة مراقب
وشجع الرئيس رئيسي اهليئتني الفرعيتني على اختاذ تدابري مبتكرة لكفالة إدارة الوقت           -١٠

االجتماعـات  بفعالية، وحث على بذل قصارى اجلهد لتخصيص أكرب وقت ممكن من وقت         
  .اجتماع األطراف/يف إطار مؤمتر األطرافاملوضوعية بالبنود املتعلقة للمناقشات 

العمـل علـى أسـاس      املـضي يف    اجتماع األطراف على    /ووافق مؤمتر األطراف    -١١
  .املقترحات اليت قدمها الرئيس

باسـم  (، وليتوانيـا    ) والصني ٧٧    باسم جمموعة ال  (وأدىل ببيانات عامة ممثلو فيجي        -١٢
، وليختنـشتاين   )باسم اجملموعة اجلامعة  (، وأستراليا   )٢٨  ل ا االحتاد األورويب ودوله األعضاء   

سم با(، ونيبال   )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (وناورو  ) باسم جمموعة السالمة البيئية   (
ازيـل  باسـم الرب  (، والـصني    )باسم جمموعة الدول األفريقية   (ند  ، وسوازيل )أقل البلدان منواً  

، واململكة  )باسم البلدان النامية املتقاربة التفكري    (ونيكاراغوا  ) وجنوب أفريقيا والصني واهلند   
باسم التحالف البوليفاري من أجـل      (، وإكوادور   )باسم اجملموعة العربية  (العربية السعودية   

ملستقلة باسم الرابطة ا  (، وكولومبيا   ) معاهدة التجارة بني الشعوب    -شعوب أمريكا الالتينية    
  .)٦(وأدىل ممثل دولة طرف واحدة ببيان). لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

__________ 

  .١٩، الفقرة FCCC/CP/2013/10انظر الوثيقة  )٤(
)٥( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
     العامة متاح يف البث الشبكي الكامل للجلسات ) ٦(

<http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cop19/templ/ovw_onDemand.php?id_kongressmain=259>. 
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معنيـة بالبيئـة    (ببيانات ممثلو ثالث فئات من املنظمات غري احلكومية         اً  أيضوأدىل    -١٣
  ).والشعوب األصلية والشباب

 الرمسية الغرض   وخالل الدورة، دعا الرئيس إىل عقد عدد من اجللسات التقييمية غري            -١٤
منها تعزيز انفتاح املفاوضات ومشوليتها وشفافيتها وتقدمي نبذة عامة إىل مجيع املشاركني عن             

  .)٧(تنظيم العمل واخلطوات املتخذة وحالة تقّدم املفاوضات
وأجرى الرئيس مشاورات حبكم سلطته يف مسعى إلجياد أرضية مشتركة بشأن عدة              -١٥

هذا الصدد، طلَب الدعم وحصل على املساعدة         ويف .سات أخرية مسائل أساسية حباجة إىل مل    
  :من خالل التواصل الوزاري واملشاورات الوزارية على النحو التايل

 ٨-م أإ /١ و ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢ تنفيذ املقررات مـن      بآثار فيما يتعلق   )أ(  
يف ذلـك     مبـا  كيوتو،على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول         

 من بروتوكول كيوتو، قام مبهمة التواصل الوزاري الـسيد          ٨ و ٧ و ٥املسائل املتصلة باملواد    
  ؛)فنلندا(فيل نينيستا 

 مكرراً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (فيما يتعلق بتوضيح النص الوارد يف الفرع زاي           )ب(  
 املقرر استخدامها لتحديـد     سيما املعلومات   ال من تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو،    ) ثانياً

، توىل إجـراء    "متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة         "
املشاورات يف البداية رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل جانب املـسألة             

ـ    وتفرَّغ للمشاورات بشأن  . أعاله) أ(١٥املشار إليها يف الفقرة      الـسيدة  اً  هذه املسألة الحق
  ؛)بولندا(والسيدة مارزنا أنا تشودور ) بولندا(بولسكا  - إفونا روميل

، أجـرى   ٢٠١٥-٢٠١٤فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتني           )ج(  
والسيد توسي مبانو مبانو    ) سانت كيتس ونيفس  (فان ليورب   . املشاورات السيد روبرت ف   

  ).لدميقراطيةمجهورية الكونغو ا(
وعقب اعتماد املقررات واالسـتنتاجات يف اجللـسة التاسـعة املـستأنفة ملـؤمتر                -١٦

 تـشرين   ٢٣اجتماع األطراف واجللسة العاشرة املستأنفة ملـؤمتر األطـراف، يف           /األطراف
اجتمـاع األطـراف    /نوفمرب، ُعِقدت جلسة مشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       /الثاين

اجتمـاع األطـراف ومـؤمتر      /ات مقتضبة قبل اختتام دوريت مؤمتر األطراف      لالستماع لبيان 
بيانات، ومنها بيانات باسم اجملموعة اجلامعـة وجمموعـة    اً   طرف ١١وقدم ممثلو   . )٨(األطراف

 وحتالف الدول اجلزرية الصغرية وأقل      ٢٨    لا  والصني واالحتاد األورويب ودوله األعضاء     ٧٧  ال

__________ 

 .<http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/items/7881.php>انظر  )٧(
 _http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cop19/templ/play.php?id>انظر  )٨(

kongresssession=7091&theme=unfccc>. 
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اً وأدىل أيـض  . )٩(لدول األفريقية ومنظومة التكامل ألمريكا الوسـطى      البلدان منواً وجمموعة ا   
  ).معنيتني بالبيئة والشباب(ببيانات ممثال فئتني من املنظمات غري احلكومية 

  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

اجتماع األطراف قد اعتمد يف     /ر األطراف يف اجللسة التاسعة، ذكَّر الرئيس بأن مؤمت        -١٧
، الذي ينص على أن وثائق التفويض الواردة من األطـراف           ١-م أإ /٣٦دورته األوىل املقرر    

يف بروتوكول كيوتـو تـصلح ملـشاركة ممثلـها يف دوريت مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر                  
ق التفـويض    بشأن وثـائ   واحد اجتماع األطراف، وبأنه سُيقدَّم إىل املكتب تقرير      /األطراف

  .للموافقة عليه، وفقاً لإلجراءات املتبعة
، الـذي يـشري إىل أن       )١٠(ووجه الرئيس االنتباه إىل التقرير املتعلق بوثائق التفويض         -١٨

 من مشروع النظام الداخلي املطبق، وثائق تفويض ممثلي ٢٠املكتب قد فحص، مبوجب املادة 
  .األطراف ووافق عليها

اجتماع األطراف على وثـائق تفـويض       /افق مؤمتر األطراف  ويف اجللسة نفسها، و     -١٩
  .األطراف املشاركة يف الدورة، وذلك استناداً إىل تقرير املكتب

  حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو  -هاء  
  ) من جدول األعمال)ه(٢البند (

 تـشرين  ١٣ اجتماع األطراف يف جلسته الثانية املعقـودة يف /ونظر مؤمتر األطراف   -٢٠
نوفمرب، يف التقرير املرحلي الذي قدمته األمينة التنفيذية بشأن صكوك القبـول الـيت              /الثاين

  .استلمها الوديع فيما يتعلق بتعديل الدوحة
اجتماع األطراف قـد    /أن الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    باألمينة التنفيذية   وذكَّرت    -٢١

. )١١(تعديل الدوحة على بروتوكول كيوتـو     ،  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٨اعتمدت، يف   
، فإن تعـديل    ) طرفاً ١٩٢(وبّينت أنه بناء على العدد احلايل لألطراف يف بروتوكول كيوتو           

وأشارت إىل أن الوديع قد استلم،      .  صك قبول لكي يدخل حيز التنفيذ      ١٤٤الدوحة حيتاج   
 بربـادوس  حة مـن ، صكوك قبول لتعديل الدو   ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢حىت تاريخ   
وأشارت أيضاً إىل أن أطرافاً أخرى قد شـرعت يف     .  واإلمارات العربية املتحدة   وموريشيوس

__________ 

 . أدناه٨٠ و٥٦ و٤١-٣٩لالطالع على املداخالت املتعلقة مبقررات حمددة، انظر الفقرات  )٩(
)١٠( FCCC/CP/2013/9-FCCC/KP/CMP/2013/8. 
 .٨-م أإ/١املقرر  )١١(



FCCC/KP/CMP/2013/9 

GE.14-60129 12 

ربوتوكول كيوتو  لوشجعت مجيع األطراف املشاركة يف فترة االلتزام الثانية         . عملية التصديق 
  .على التصديق على تعديل الدوحة يف أقرب وقت ممكن

  . القبول املتعلقة بتعديل الدوحةتعجيل بإيداع صكوكودعا الرئيس األطراف إىل ال  -٢٢
 ودولـه   بيـان باسـم االحتـاد األورويب      ت، منها   وأدىل ممثلو ثالثة أطراف ببيانا      -٢٣

  .٢٨  لا األعضاء
يشري إىل أن الوديع قـد      اً  موجزاً  ويف اجللسة التاسعة، قدمت األمينة التنفيذية حتديث        -٢٤

وهنَّأت بنغالديش على   .  صك قبول من طرف رابع     ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٣تلقى يف   
  .إيداع صك قبوهلا لتعديل الدوحة وحثت مجيع األطراف على تسريع وترية تصديقها عليه

  .)١٢(اًوقدم ممثل أحد األطراف بيان  -٢٥

  احلضور  -واو  
 طرفـاً يف    ١٨٧كما يرد يف املرفق األول، حضر اجللسات يف وارسو ممثلون عـن               -٢٦

كيوتو، فضالً عن الدول املشاركة بصفة مراقب، وممثلني عن هيئات األمم املتحدة    بروتوكول  
وبراجمها، وأمانات االتفاقيات، والوكاالت واملؤسسات املتخصصة واملنظمات ذات الـصلة          

  .التابعة ملنظومة األمم املتحدة
  منظمة حكومية دولية ومنظمة غري حكوميـة،       ٦٣٩كما حضر الدورة ممثلون عن        -٢٧
  .FCCC/CP/2013/INF.4يرد يف الوثيقة  ماك

مؤمتر األطراف املتعلق بقبـول مـشاركة       قرار   ، يسري ١-م أإ /٣٦ووفقاً للمقرر     -٢٨
وتـرد يف الوثيقـة     . اجتماع األطـراف  /املنظمات بصفة مراقب أيضاً على مؤمتر األطراف      

FCCC/CP/2013/2
ركتها يف  ائمة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب الـيت قُبِلـت مـشا           ق )١٣(

  .اجتماع األطراف/جلسات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

  الوثائق  -زاي  
ترد يف املرفق الثالث من هـذا التقريـر الوثـائق الـيت ُعرضـت علـى مـؤمتر                     -٢٩

  .ةتاسعاجتماع األطراف يف دورته ال/األطراف
__________ 

 ستشرع مع الوديع يف عملية تصويب للنسخة الفرنسية مـن احلاشـية              أن سويسرا  أشار ممثل لسويسرا إىل    )١٢(
أن إجـراءات التـصويب     وأن اخلطأ لن يؤثر على تنفيذها لتعديل الدوحـة          و يف تعديل الدوحة     ١١ رقم

 .، كما طُِلب يف التقرير املتعلق بالدورة سُيدرجوأشار الرئيس إىل أن البيان،. ستساعدها يف عملية التصديق
ألطراف املتعلـق بقبـول     لالطالع على املداوالت الكاملة املتصلة بالبند الفرعي من جدول أعمال مؤمتر ا            )١٣(

 .١٥، الفقرة FCCC/CP/2013/10املنظمات املتمتعة بصفة مراقب، انظر الوثيقة 



FCCC/KP/CMP/2013/9 

13 GE.14-60129 

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

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

اجتماع األطراف تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة        /ُعرض على مؤمتر األطراف     -٣٠
 ٣والثالثني اليت ُعقدت يف بون، بأملانيـا، يف الفتـرة مـن             الثامنة  والتكنولوجية عن دورهتا    

  .)١٤(٢٠١٣ه يوني/ حزيران١٤ إىل
ويف اجللسة التاسعة، عرض رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة،              -٣١

اً  وقـدم تقريـر    )١٥( مشروع تقرير هذه اهليئة عن دورهتا التاسعة والثالثني        ،السيد مويونغي 
وقد أوصت اهليئة يف    . اجتماع األطراف /بشأن النتائج املتصلة بأعمال مؤمتر األطراف     اً  شفوي

اجتمـاع األطـراف    /ورهتا التاسعة والثالثني مبشروع استنتاج لينظر فيه مؤمتر األطـراف         د
  .)١٦(ويعتمده

اجتماع األطراف علماً، بـاقتراح مـن       /ويف اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر األطراف       -٣٢
رئيسه، بتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتـا الثامنـة والـثالثني              

. ع تقريرها عن دورهتا التاسعة والثالثني وبالتقرير الشفوي الـذي قدمـه رئيـسها             ومبشرو
وأعرب رئيس املؤمتر عن تقديره للسيد مويونغي، ليس فقط ملثابرته يف قيادة أعمـال اهليئـة                
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بل كذلك ملسامهته يف حتقيق النتائج املهمة املتمثلة يف             

ة عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف أعمال الدورة التاسـعة           تعزيز مكان 
  .اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف

 علـى   ٨-م أإ /١ و ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢ تنفيذ املقررات مـن      بآثار فيما يتعلق   -٣٣
الـيت بـدأها    املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطـة بربوتوكـول كيوتـو،            

 من  ٨ و ٧ و ٥ املتصلة باملواد    فيها تلك   مبا ،٨-م أإ /٢ وطورها أكثر املقرر     ٧-أإ م/١ املقرر
  .اجتماع األطراف عمله خبصوص هذه املسألة/بروتوكول كيوتو، واصل مؤمتر األطراف

ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، ذكَّر الرئيس بأن األطراف كانت تعقـد مـشاورات         -٣٤
وذكَّر بأنه طلـب إىل الـسيد       .  أعاله ٣٣اجلة آثار املسائل املشار إليها يف الفقرة        مطولة ملع 

  ). أعاله١٥انظر الفقرة (نينيستا االضطالع مبهمة التواصل الوزاري بشأن هذه املسألة 
__________ 

)١٤( FCCC/SBSTA/2013/3 and Add.1 and 2.  
)١٥( FCCC/SBSTA/2013/L.21. 
)١٦( FCCC/SBSTA/2013/5 ١١٦، الفقرة. 
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 ٩-م أإ /٦اجتماع األطراف املقرر    /، اعتمد مؤمتر األطراف   )١٧(وباقتراح من الرئيس    -٣٥
 ٣الغ عن املعلومات املتعلقة باألنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقـرتني            إرشادات اإلب "املعنون  

  ". من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤و
 ٧-م أإ /٢ تنفيذ املقررات مـن      بآثار وفيما يتعلق باملسائل املنهجية األخرى املتصلة       -٣٦
رتبطـة   على املقررات السابقة املتعلقـة بالقـضايا املنهجيـة امل          ٨-م أإ /١ و ٧-م أإ /٤ إىل

 من بروتوكول كيوتو، أحرز ٨ و٧ و٥يف ذلك املسائل املتصلة باملواد      مبا بربوتوكول كيوتو، 
اهليئة  إىل وطلب املؤمتر . يستطع إهناء عمله    مل اجتماع األطراف تقدماً ولكنه   /مؤمتر األطراف 

ـ   ال يف الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل النظر يف هذا البند من جدول األعم
إىل مـشروع الـنص املتـاح يف        اً  اسـتناد ) ٢٠١٤يونيـه   /حزيـران (دورهتا األربعـني    

<http://unfccc.int/7969.php>.  
 بتغري  ة املعني ة الدولي ة احلكومي اهليئة اجتماع األطراف بانتهاء  /ورحَّب مؤمتر األطراف    -٣٧

ادات املمارسة اجليـدة    باألساليب التكميلية وإرش  املناخ يف الوقت املناسب من عمله املتعلق        
 عليهـا يف    ت ووافق اهليئة اهت، واليت اعتمد   املنبثقة عن بروتوكول كيوتو    ٢٠١٣لعام املنقحة  
 تـشرين   ١٨ إىل   ١٤ السابعة والثالثني املعقودة يف باتومي، جبورجيا، يف الفترة مـن            ادورهت
  .٢٠١٣أكتوبر /األول
ت إليه اهليئة الفرعية للمشورة     خلص  ما اجتماع األطراف إىل  /وأشار مؤمتر األطراف    -٣٨

، يف آثار التنقيح املمكن     )١٨(العلمية والتكنولوجية من أهنا ستواصل النظر، يف دورهتا األربعني        
ألهلية األراضي باعتبارها من أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج آللية التنمية النظيفة،             

  .خالل فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو
دىل ممثلو سبعة أطراف ببيانات، منها بيـان باسـم االحتـاد األورويب ودولـه               وأ  -٣٩

  .٢٨  لا األعضاء
 وإن  إىل أنه،  ٢٨    لا وأشار املمثل الذي تكلم باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء          -٤٠
اجتماع األطراف إهناء عمله املتصل مبشروع املقرر املشار إليـه يف          /يستطع مؤمتر األطراف   مل

تتمكن   مل يبق سوى جمموعة حمدودة من املسائل، يشار إليها مبعقوفتني،          مل  أعاله، ٣٦رة  الفق
وأعـرب  . ُيعتَرض عليهـا    مل وقال إن أجزاء النص األخرى    . األطراف من إهناء نظرها فيها    

تعيد يف جلستها املقبلة فتح       لن املمثل عن فهم جمموعته، القائم على حسن النية، أن األطراف         
ُيعتـَرض    مل ُيعتَرض عليها، وأشار إىل نية أخذ هذا النص الذي          مل ن الفقرات اليت  النقاش بشأ 

وأعـرب ممثلـو    . عليه يف االعتبار كأساس لتنفيذ بروتوكول كيوتو يف فترة االلتزام الثانيـة           
  .أستراليا وسويسرا والنرويج عن تأييدهم للبيان وللفهم الذي تضمنه

__________ 

)١٧( FCCC/KP/CMP/2013/L.11/Add.1. 
)١٨( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٥٢ و١٥١، الفقرتان. 
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ميكن اعتبار أي جـزء       ال البوليفارية إىل فهمها أنه   وأشار ممثل عن مجهورية فرتويال        -٤١
اجتماع /يعتمده مؤمتر األطراف   مل إذاً   أعاله قائم  ٣٦من مشروع النص املشار إليه يف الفقرة        

  .األطراف يف هذه الدورة وأهنا حتتفظ حبقها يف إعادة مناقشة أي فقرات منه
 أعاله سـُتدَرج يف     ٤١ و ٤٠قرتني  وأشار الرئيس إىل أن البيانات املشار إليها يف الف          -٤٢

  .طُِلب  كماتقرير الدورة،
وفيما يتعلق مبسألة اآلثـار املترتبـة علـى إنـشاء مرافـق جديـدة ملركّبـات                   -٤٣

سعياً إىل احلصول على وحـدات خفـض        ) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  
، اعتمد مؤمتر   )HFC-23 (٢٣ -معتمد لالنبعاثات مقابل تدمري مركّبات اهليدروفلوروكربون       

اجتماع األطراف، يف جلسته التاسعة، بتوصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة            /األطراف
  . أدناه٤٥ و٤٤، االستنتاجات الواردة يف الفقرتني )١٩(والتكنولوجية

اجتماع األطراف بالعمل الذي أجنزته اهليئـة الفرعيـة للمـشورة    /نوه مؤمتر األطراف  و  -٤٤
لتكنولوجية واملعلومات اليت مجعتها مـن خـالل مـسامهات األطـراف والوثيقـة              العلمية وا 

FCCC/TP/2011/2 .            والحظ أن اهليئة الفرعية قد أجرت مداوالت بشأن اآلثار املترتبة على إنشاء
سعياً إىل احلصول علـى     ) HCFC-22 (٢٢ -مرافق جديدة ملركّبات اهليدروكلوروفلوروكربون     

) HFC-23 (٢٣ -اثات مقابل تدمري مركّبات اهليـدروفلوروكربون      وحدات خفض معتمد لالنبع   
اجتماع األطراف نظره يف هذا     /وأهنى مؤمتر األطراف  . وبشأن السبل الكفيلة بالتصدي هلذه اآلثار     

  .البند من جدول األعمال، بناًء على توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
ماع األطراف علماً باستنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة       اجت/وأحاط مؤمتر األطراف    -٤٥

  .العلمية والتكنولوجية وبإمتامها نظرها يف هذه املسألة

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

اجتماع األطراف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن دورهتا        /ُعرِض على مؤمتر األطراف     -٤٦
  .)٢٠(٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إىل ٣امنة والثالثني، اليت ُعِقدت يف بون يف الفترة من الث
ويف اجللسة التاسعة، عرض رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد خروستوف، مشروع             -٤٧

، وقدم تقريراً شفوياً بشأن النتائج ذات       )٢١(تقرير اهليئة الفرعية بشأن دورهتا التاسعة والثالثني      
وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتـا       . اجتماع األطراف /أعمال مؤمتر األطراف  الصلة ب 

__________ 

)١٩( FCCC/SBSTA/2013/5 ١١٦، الفقرة. 
)٢٠( FCCC/SBI/2013/10. 
)٢١( FCCC/SBI/2013/L.1. 
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 وبأربعة مشاريع مقررات لينظر فيهـا مـؤمتر         )٢٢(التاسعة والثالثني، مبشروع استنتاج واحد    
  .)٢٣(اجتماع األطراف ويعتمدها/األطراف

بـاقتراح مـن    اجتماع األطراف علماً،    /ويف اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر األطراف       -٤٨
الرئيس، بتقرير الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، ومشروع تقرير دورهتا التاسعة            
 والثالثني، والتقرير الشفوي لرئيسها، وأعرب عن تقديره للسيد خروستوف، لـيس فقـط            

ق النتـائج   أبداه من حنكة يف توجيه عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ بل كذلك ملسامهته يف حتقي              ملا
املهمة املتمثلة يف تعزيز مكانة عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف أعمال               

  .اجتماع األطراف/الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف
من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيـذ املعنـون         ) د(٧وفيما يتعلق بالبند الفرعي       -٤٩

ألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت لديها التزامات يف          طرائق تسريع إثبات أهلية ا    "
، أحالت اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف دورهتـا     "تثبت بعد أهليتها    مل فترة االلتزام الثانية، واليت   

  .اجتماع األطراف ليواصل نظره فيه/ إىل مؤمتر األطراف)٢٤(التاسعة والثالثني مشروع مقرر
 ٩-م أإ /٧اجتماع األطـراف املقـرر      /، اعتمد مؤمتر األطراف   ويف اجللسة نفسها    -٥٠

طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الـيت لـديها              "املعنون  
  ".تثبت بعد أهليتها  ملالتزامات يف فترة االلتزام الثانية، واليت

  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤ البند(

  اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٤البند (

اجلـزأين األول    (FCCC/KP/CMP/2013/5 قةإىل الوثي الرئيس  أشار  اجللسة الثانية،   خالل    -٥١
ـ          ا، اليت تتضمن    )والثاين . ياتهلتقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة وتوص

السنوي األنشطة اليت اضطلع هبا اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف الفترة       ويتناول التقرير   
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤ إىل ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤من 
، تقريـراً إىل مـؤمتر      )النـرويج  (ستيانسن قدم رئيس اجمللس التنفيذي، السيد بري     و  -٥٢

إىل خمتلـف   ولفت االنتبـاه    . عن تقدم أعمال اجمللس التنفيذي    اجتماع األطراف   /األطراف
__________ 

)٢٢( FCCC/SBI/2013/20 ١٧، الفقرة. 
)٢٣( FCCC/SBI/2013/20 ١٢٢ و٨٠ و٦٥ و١٤، الفقرات. 
)٢٤( FCCC/SBI/2013/20 ٨٠، الفقرة. 
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وشكر الرئيس  . اجتماع األطراف /التوصيات املوجهة من اجمللس التنفيذي إىل مؤمتر األطراف       
حتقق من إجنازات يف      مبا قاموا به من عمل شاق، ونّوه       ما مجيع أعضاء اجمللس التنفيذي على    

  .العام املاضي
 وآخر  األفريقيةالدول  بينها بيان باسم جمموعة     من  ة أطراف ببيانات،    وأدىل ممثلو مثاني    -٥٣
وأدىل ببيانات أيضاً كل من منظمة معنية تابعة        . ٢٨    لا م االحتاد األورويب ودوله األعضاء    باس

  .ملنظومة األمم املتحدة، وممثل عن املنظمات غري احلكومية البيئية
 اجتماع األطـراف أن يعتمـد مقـرراً       /ينبغي ملؤمتر األطراف   والحظ الرئيس أنه    -٥٤

وبناء على اقتراح الـرئيس،     . يذي وإعطائه مزيداً من اإلرشادات    لالعتراف بعمل اجمللس التنف   
 كل يتشارك يف رئاسته هبذه املسألة، اًاجتماع األطراف فريق اتصال معني/مؤمتر األطرافأنشأ  

  ).فنلندا(وند  والسيد ماركو برغل)أنغوال(من السيد غيزا غاسبار مارتان 
اجتماع األطـراف أن ينتخـب      /وذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف        -٥٥

  .الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةخالل 
وبـاقتراح مـن    . ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، أدىل ممثل عن أحد األطراف ببيان           -٥٦

اإلرشـادات  " املعنون   ٩-م أإ /٣اجتماع األطراف املقرر    / اعتمد مؤمتر األطراف   ،)٢٥(الرئيس
  ".املتصلة بآلية التنمية النظيفة

اجتمـاع األطـراف    /ويف اجللسة نفسها، وباقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف          -٥٧
وحث الـرئيس   . )٢٦(األعضاء واألعضاء املناوبني التاليني يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة         

واتفـق  . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٣١اجملموعات والفئات على تقدمي الترشيحات الباقية حبلول        
 اجتماع األطراف على أن ُيعترب املرشحون، مبجرد استالم األمانـة لترشـيحاهتم،   /مؤمتر األطراف 

  .سة املتبعةللمماراً  يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، وذلك وفقانُتِخبوا لو كما

  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة    
  العضو املناوب    العضو  

 )أرمينيا(السيدة ديانا هاروتيونيان   )أوكرانيا(السيدة ناتاليا كوشكو   دول أوروبا الشرقية
  )ملديف(السيد أجمد عبد اهللا   )ناورو(السيد هيو سيلي   الدول اجلزرية الصغرية النامية

رجة يف املرفق األول األطراف املد
  لالتفاقية

    )أملانيا(السيد فرانك فولك 

__________ 

)٢٥( FCCC/KP/CMP/2013/L.10. 
 أحدث قائمة بأمساء األعضاء متاحة يف )٢٦(

<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>. 
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  العضو املناوب    العضو  
األطراف غري املدرجة يف املرفق 

  األول لالتفاقية
السيد جوزي دومينغوس غونزاليز 

  )الربازيل(ميغيز 
  

السيد كوازي خوليكوزامان أمحد   
  )بنغالديش(

  

  دول أوروبا الغربية ودول أخرى
  العضو البديل

  )سويسرا(لني السيد مارتني إندير
  

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٤البند (

يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل اهليئـة الفرعيـة                 -٥٨
  .للتنفيذ لتنظر فيه

على توصية من   اجتماع األطراف، يف جلسته التاسعة، بناء       /واعتمد مؤمتر األطراف    -٥٩
استعراض طرائق وإجراءات آلية التنميـة      " املعنون   ٩-م أإ /٤، املقرر   )٢٧(اهليئة الفرعية للتنفيذ  

  ".النظيفة

  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

  اإلرشادات املتصلة بالتنفيذ املشترك  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٥البند (

ـ         يف  -٦٠  FCCC/KP/CMP/2013/4 ة اجللسة الثانية، وجه الرئيس نظر املندوبني إىل الوثيق
) جلنة اإلشـراف  (لتقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك        اليت تتضمن ا   Corr.1و

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٤ إىل ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨أنشطتها يف الفترة من يشمل الذي 
، تقريـراً شـفوياً     )بربادوس(شراف، السيد ديريك أودرسون     قدم رئيس جلنة اإل   و  -٦١
وسلط الضوء علـى    . اجتماع األطراف عن تقدم أعمال جلنة اإلشراف      /مؤمتر األطراف  إىل

وشـكر  . اجتماع األطراف /توصيات جلنة اإلشراف اليت يتعني أن ينظر فيها مؤمتر األطراف         
خـالل  الـدؤوب    علـى عملـهم      الرئيس مجيع أعضاء جلنة اإلشراف وأعضائها املناوبني      

  .املاضي العام
__________ 

)٢٧( FCCC/SBI/2013/20 ٦٥، الفقرة. 
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اجتماع األطـراف أن يعتمـد مقـرراً        /ينبغي ملؤمتر األطراف   والحظ الرئيس أنه    -٦٢
وبناء على اقتراح الـرئيس،     . مزيداً من اإلرشادات  ا  لالعتراف بعمل جلنة اإلشراف وإعطائه    

 كل يتشارك يف رئاسته،  هبذه املسألةاًاجتماع األطراف فريق اتصال معني/مؤمتر األطرافأنشأ  
  ).فرنسا(والسيد دمييتار نيكوف ) غانا(من السيد ياو أوسافو 

اجتماع األطـراف أن ينتخـب      /وذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف        -٦٣
  .خالل الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة اإلشراف

صال أعد مشروع مقـرر ليعتمـده       ويف اجللسة التاسعة، أعلن الرئيس أن فريق االت         -٦٤
، اعتمـد مـؤمتر األطـراف       )٢٨(وباقتراح من الـرئيس   . اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف 

  ". من بروتوكول كيوتو٦إرشادات بشأن تنفيذ املادة " املعنون ٩-م أإ/٥ املقرر
اجتماع األطـراف   /ويف اجللسة ذاهتا، وباقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف          -٦٥

وحث الرئيس اجملموعات والفئات    . )٢٩(ء واألعضاء املناوبني التاليني يف جلنة اإلشراف      األعضا
واتفـق مـؤمتر    . ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١على تقدمي الترشيحات الباقية حبلول      

 اجتماع األطراف على أن ُيعترب املرشحون، مبجرد استالم األمانـة لترشـيحاهتم،           /األطراف
  .للممارسة املتبعةاً رة التاسعة ملؤمتر األطراف، وذلك وفق يف الدوانُتخبوا لو كما

  جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    
  العضو املناوب  العضو  

السيد ديريك أودرسون   الدول اجلزرية الصغرية النامية
  )بربادوس(

  )فانواتو(ألبريت ويليامز السيد 

األطراف املدرجة يف املرفق األول 
  لالتفاقية

كيسلر  - السيد كونراد رايشك
  )أملانيا(

  

األطراف املدرجة يف املرفق األول 
اليت جتتاز اقتصاداهتا مرحلة  لالتفاقية
  انتقالية

فيديروف . السيد يوري ف )بولندا(السيد بيوتر دومربوفيكي 
  )االحتاد الروسي(

األطراف غري املدرجة يف املرفق 
  األول لالتفاقية

ي بورخا السيدة كاروال أراسيل
  )إكوادور(أوسوريو 

  )بليز(السيد كارلوس فولر 

    )الصني(السيد غوكيانغ كيان   

__________ 

)٢٨( FCCC/KP/CMP/2013/L.3. 
 . أعاله٢٦كما يف احلاشية  )٢٩(
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  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٥البند (

يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل اللجنة الفرعيـة                -٦٦
  .للتنفيذ لتنظر فيه

اجتماع األطراف علماً باستنتاجات اهليئة /ويف اجللسة التاسعة، أحاط مؤمتر األطراف       -٦٧
  . بشأن هذا البند الفرعي)٣٠(الفرعية للتنفيذ

  تقرير جلنة االمتثال  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

 ،FCCC/KP/CMP/2013/3وجه الرئيس نظر املندوبني، يف اجللسة الثانية، إىل الوثيقة            -٦٨
اجتماع األطراف، الـذي    /املتضمنة للتقرير السنوي الثامن للجنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف        

 ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦يقدم معلومات عن أنشطة جلنة االمتثال يف الفترة من          
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ إىل
اململكة (أبوليف قدم الرئيس املشارك للجنة االمتثال بكامل هيئتها، السيد خالد و  - ٦٩

قدمته جلنة االمتثال إىل مـؤمتر        ، عرضاً عاماً عن التقرير السنوي الذي      )العربية السعودية 
مشرياً  وأشار إىل توقع حدوث تغيري كبري يف أعضاء اللجنة،        . اجتماع األطراف /األطراف

 أعضاء وشكر الرئيس مجيع. اهلدف املتمثل يف تعزيز التوازن بني اجلنسني يف التعيينات إىل
فـسح اجملـال     خالل العام املاضي، مث      عملهم الدؤوب  اللجنة وأعضائها املناوبني على   

  .أي بيان طرف   أييقدم   ملألطراف لتقدمي بيانات، لكنل
اجتماع األطـراف أن يعتمـد      /وأشار الرئيس إىل أنه سيتعني على مؤمتر األطراف         -٧٠
اجتماع األطراف على عقد مـشاورات      /مؤمتر األطراف  وافق، وبناء على اقتراح منه،      مقرراً

يف تيسريها كل مـن الـسيد إيلـهوجمون رجبـوف           يشارك  غري رمسية بشأن هذه املسألة،      
  ).السويد(، والسيدة إيدا كارنستورم )طاجيكستان(

اجتماع األطـراف أن ينتخـب      /وذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف        -٧١
  .ناوبني يف جلنة االمتثالخالل الدورة عدة أعضاء وأعضاء م

اجتمـاع  /، اعتمد مـؤمتر األطـراف     )٣١(ويف اجللسة التاسعة، وباقتراح من الرئيس       -٧٢
  ".جلنة االمتثال" املعنون ٩-م أإ/٨األطراف املقرر 

__________ 

)٣٠( FCCC/SBI/2013/20 ٧٢ إىل ٧٠، الفقرات. 
)٣١( FCCC/KP/CMP/2013/L.2. 
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اجتماع األطـراف   /ويف اجللسة ذاهتا، وباقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف          -٧٣
وحث الرئيس اجملموعـات    . )٣٢( يف جلنة االمتثال   لية أمساؤهم التا األعضاء واألعضاء املناوبني  

واتفق مـؤمتر   . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٣١والفئات على تقدمي الترشيحات الباقية حبلول       
 اجتماع األطراف على أن ُيعترب املرشحون، مبجرد استالم األمانـة لترشـيحاهتم،           /األطراف

  .للممارسة املتبعةاً ر األطراف، وذلك وفق يف الدورة التاسعة ملؤمتانُتِخبوا لو كما

   فرع التيسري-جلنة االمتثال     
  العضو املناوب    العضو  

السيد الديسلوس كياروزي   الدول األفريقية
  )مجهورية ترتانيا املتحدة(

  )غامبيا(السيد بوبو جاالو 

اململكة (السيدة سارة باعشن   دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ
  )يةالعربية السعود

  )الصني(السيد كسيانغ غاو 

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
  الكارييب

جزر (السيدة ليسا بنجامني 
  )البهاما

ت لويس انالسيد تيدي س
  )غرينادا(

األطراف املدرجة يف املرفق األول 
  لالتفاقية

 )اليابان(السيد كونيهيكو شيمادا   )النرويج(السيدة مونا آرهوس 

  ربية ودول أخرىدول أوروبا الغ

  العضو البديل
السيدة إمانويال سارديلييت 

  )إيطاليا(

  

  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  العضو البديل املناوب
سانت (السيد ديالنو بارت 

  )كيتس ونيفس

  

   فرع اإلنفاذ-جلنة االمتثال     
  العضو املناوب  العضو  

يا تيلما أنتونيو ماجنايت السيدة ماريل  )مصر (نصر السيد حممد  الدول األفريقية
  )موزامبيق(

بابوا غينيا (السيد ليوناردو ماساي   )األردن(السيد حممد عالم   دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ
  )اجلديدة

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
  الكارييب

السيد أورالندو إرنيستو ري 
  )كوبا(سانتوس 

غونزاليس . السيد خوسي أ
  )بريو(نوريس 

__________ 

 . أعاله٢٦كما يف احلاشية  )٣٢(
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  العضو املناوب  العضو  
األطراف املدرجة يف املرفق األول 

  لالتفاقية
السيد جاكوب ويركسمان   )سلوفاكيا(السيد ميالن زفارا 

  )االحتاد األورويب(
األطراف غري املدرجة يف املرفق 

  األول لالتفاقية
مجهورية (السيد أمحد راجايب 

  )إيران اإلسالمية
  

  
األطراف غري املدرجة يف املرفق 

  األول لالتفاقية

   البديل املناوبالعضو
السيد نعومان بشري هبايت 

  )باكستان(

  

  التكيُّفصندوق   -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

  التكيُّفتقرير جملس صندوق   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٧البند (

 ،FCCC/KP/CMP/2013/2وجه الرئيس نظر املندوبني، يف اجللسة الثانية، إىل الوثيقة            -٧٤
 تـشرين   ٣٠الفتـرة مـن     يشمل  قرير السنوي جمللس صندوق التكيف، الذي       املتضمنة للت 

  .٢٠١٣يوليه / متوز٣١ إىل ٢٠١٢رب نوفم/الثاين
 ،)فاسو بوركينا(د مامادو هوناديا    رئيس جملس صندوق التكيف، السي    نائب  قدم  و  -٧٥

وسلط رئيس جملس صندوق التكيـف      . اجتماع األطراف /تقريراً شفوياً إىل مؤمتر األطراف    
وشكر الرئيس مجيع أعضاء جملـس      . الضوء على النتائج اليت حتققت خالل آخر فترة إبالغ        

  . خالل العام املاضيالدؤوب صندوق التكيف وأعضائه املناوبني على عملهم
وأدىل .  والصني ٧٧    لا بينها بيان باسم جمموعة   من   ،وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات      -٧٦

  . حكومية معنية بالبيئة وبالشبابأيضاً ببيانات ممثلو منظمات غري
اجتماع األطـراف أن يعتمـد      /وأشار الرئيس إىل أنه سيتعني على مؤمتر األطراف         -٧٧
 هبـذه   اًفريق اتصال معني  ، بناًء على اقتراحه،     اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ، وأنشأ   مقرراً

 آنـا   ةوالـسيد ) ياإندونيس( كل من السيدة سوزانيت سيتوروس       يتشارك يف رئاسته  املسألة،  
  ).إسبانيا(فورنيلس دي فروتوس 

اجتماع األطـراف أن ينتخـب      /وذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف        -٧٨
  . أعضاء وأعضاء مناوبني يف جملس صندوق التكيفعدة خالل الدورة
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اجتمـاع  /، اعتمد مـؤمتر األطـراف     )٣٣(ويف اجللسة التاسعة، وباقتراح من الرئيس       -٧٩
  ".تقرير جملس صندوق التكيف" املعنون ٩-م أإ/١طراف املقرر األ
 من أملانيا وبلجيكا والسويد وسويسرا      اجتماع األطراف كالً  /وشكر مؤمتر األطراف    -٨٠

وفرنسا وفنلندا والنرويج والنمسا على تربعاهتا السخية لـصندوق التكيـف الـيت جتـاوز               
  جملـس وأدىل نائـب رئـيس  . ملتحدة مليون دوالر من دوالرات الواليات ا    ١٠٠ جمموعها

األطراف املذكورة أعاله على مسامهاهتا ودعا إىل تقدمي        اً  صندوق التكيف ببيان، وشكر أيض    
 ثالثة أطراف، من بينـها بيـان   وأدىل ببيانات ممثلو. لتمويل باقي املشاريع   مسامهات إضافية 
  . والصني وآخر باسم الدول األفريقية٧٧  لباسم جمموعة ا

اجتماع األطراف  / اجللسة نفسها، وباقتراح من الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف        ويف  -٨١
وحث الـرئيس   . )٣٤(التكيُّف يف جملس صندوق     التالية أمساؤهم  األعضاء واألعضاء املناوبني  

. ٢٠١٤ينـاير  / كانون الثـاين  ٣١اجملموعات والفئات على تقدمي الترشيحات الباقية حبلول        
ع األطراف على أن ُيعترب املرشحون، مبجرد اسـتالم األمانـة           اجتما/واتفق مؤمتر األطراف  

  .للممارسة املتبعةاً  يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، وذلك وفقانُتِخبوا لو  كمالترشيحاهتم،

  جملس صندوق التكيف    
  العضو املناوب  العضو  

  اهللااالسيد عزت لويس حن  الدول األفريقية
  )مصر (عجاييب

  )نوب أفريقياج(زاهري فاكري 

السيد نعومان بشري هبايت   دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ
  )باكستان(

  

زاكاريان  - السيد آرام تري  )ليتوانيا(السيدة لورا دزيلزييت   دول أوروبا الشرقية
  )أرمينيا(

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
  الكارييب

جزر (ويتش . السيد فيليب س
  )البهاما

 إليسون سبونر السيد جيفري
  )جامايكا(

    )سويسرا(السيد أنتون هيلبري   دول أوروبا الغربية ودول أخرى
السيد مامادو هوناديا   أقل البلدان منواً

  )فاسو بوركينا(
السيد آداو سواريس باربوسا 

  ) ليشيت-تيمور (
األطراف املدرجة يف املرفق األول 

  لالتفاقية
السيدة آنا فورنيلس دي فروتوس 

  )انياإسب(
  

األطراف غري املدرجة يف املرفق 
  األول لالتفاقية

  )الصني(السيدة وينهانغ هوانغ   )مايل (صديقي السيد بوباكار

__________ 

)٣٣( FCCC/KP/CMP/2013/L.6. 
 . أعاله٢٦كما يف احلاشية  )٣٤(
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  التكيُّفاالستعراض الثاين لصندوق   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٧البند (

ـ                -٨٢ ة يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل اهليئـة الفرعي
  .للتنفيذ لتنظر فيه

، اعتمد مؤمتر   )٣٥(ويف اجللسة التاسعة، وبناًء على توصية من رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ            -٨٣
  ".التكيف االستعراض الثاين لصندوق" املعنون ٩-م أإ/٢اجتماع األطراف املقرر /األطراف

ول البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األ             -ثامناً  
    اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٨البند (

  .يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه  -٨٤
، اعتمد مـؤمتر    )٣٦(ويف اجللسة التاسعة، وبناًء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ           -٨٥
معلومات تكميلية مدرجة يف البالغات     " املعنون   ٩-م أإ /٩اجتماع األطراف املقرر    /رافاألط

  ".تو من بروتوكول كيو٧ من املادة ٢الوطنية السادسة املقدمة وفقاً للفقرة 

 من بروتوكول   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          -تاسعاً  
   كيوتو املتعلقة بفترة االلتزام األوىل

  ) من جدول األعمال٩البند (

يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ                 -٨٦
  .فيه لتنظر
اجتماع األطراف علماً باستنتاجات اهليئة /ويف اجللسة التاسعة، أحاط مؤمتر األطراف       -٨٧

نظرها فيـه بغـرض التوصـية     بشأن هذا البند وحث اهليئة على مواصلة      )٣٧(الفرعية للتنفيذ 
  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(مبشروع مقرر للنظر فيه واعتماده يف دورته العاشرة 

__________ 

)٣٥( FCCC/SBI/2013/20٨٦فقرة ، ال. 
)٣٦( FCCC/SBI/2013/20 ١٤، الفقرة. 
)٣٧( FCCC/SBI/2013/20 ٢١٤، الفقرة. 
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تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفـق            -عاشراً  
    باء مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت  -١  
وىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ             يف اجللسة األ    -٨٨
  .فيه لتنظر
، اعتمد مـؤمتر    )٣٨(ويف اجللسة التاسعة، وبناًء على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ           -٨٩

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلـق      اجتماع األطراف االستنتاجات املتعلقة ب    /األطراف
  .جة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتوباألطراف املدر

  االستنتاجات  -٢  
 تقرير التجميع واحملاسـبة الـسنوي     اجتماع األطراف علماً ب   /أحاط مؤمتر األطراف    -٩٠
  .)٣٩(املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو ٢٠١٣ لعام

)  مكرراً ثانيـاً ٧، الفقرة ٣املادة (توضيح النص الوارد يف الفرع زاي     -حادي عشر
سـيما املعلومـات املقـرر        ال من تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو،    

متوسط االنبعاثات السنوية للـسنوات الـثالث       "استخدامها لتحديد   
    " األوىل من فترة االلتزام السابقة

  ) من جدول األعمال١١البند (

  املداوالت  -١  
ن جدول األعمال إىل اللجنة الفرعية للمـشورة        يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند م        -٩١

  .العلمية والتكنولوجية لتنظر فيه
ويف اجللسة التاسعة، ذكَّر الرئيس بأن اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة             -٩٢

ذكَّـر    كمـا  .اجتماع األطراف ليواصل النظر فيه    / إىل مؤمتر األطراف   )٤٠(قدمت مشروع مقرر  
استنتاج اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة خـالل دورهتـا             الرئيس بأنه، عقب    

__________ 

)٣٨( FCCC/SBI/2013/20 ١٧، الفقرة. 
)٣٩( FCCC/KP/CMP/2013/6 and Add.1. 
)٤٠( FCCC/SBSTA/2013/5 ١٠١، الفقرة. 
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والثالثني، طلب إىل رئيسها مواصلة املشاورات بـشأن هـذا البنـد بـاالقتران مـع                 التاسعة
 ٧-م أإ /٢ تنفيذ املقررات من     آثار"من جدول أعمال اهليئة     ) أ(١٢بشأن البند الفرعي     املشاورات

ى املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول          عل ٨-م أإ /١ و ٧-م أإ /٤إىل  
وذكَّر كذلك بأنه،   ".  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥يف ذلك املسائل املتصلة باملواد        مبا كيوتو،

بولـسكا   - عقب جولة أولية من هذه املشاورات املشتركة، وبطلب منه، أجرت السيدة روميل           
وبناًء على تلك املشاورات، وباقتراح مـن       . منفصلة بشأن هذا البند   والسيدة تشودور مشاورات    

  .اجتماع األطراف االستنتاجات املتعلقة هبذه املسألة/، اعتمد مؤمتر األطراف)٤١(الرئيس

  االستنتاجات  -٢  
اجتماع األطراف إهناء عمله بشأن طلـب كازاخـستان        /مل يستطع مؤمتر األطراف     -٩٣

من تعـديل الدوحـة     )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (ع زاي   النص الوارد يف الفر   لتوضيح  
متوسط االنبعاثات السنوية   "سيما املعلومات املقرر استخدامها لتحديد        ال لربوتوكول كيوتو، 

  ".للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة
العلميـة  اهليئة الفرعيـة للمـشورة       إىل اجتماع األطراف /وطلب مؤمتر األطراف    -٩٤

  .والتكنولوجية مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا األربعني

    بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢البند (

يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ                 -٩٥
  .فيه لتنظر
اجتماع األطراف علماً باستنتاجات اهليئة / أحاط مؤمتر األطراف   ويف اجللسة التاسعة،    -٩٦

  . بشأن هذا البند)٤٢(الفرعية للتنفيذ

     من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

فرعية للمـشورة   يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة ال             -٩٧
  .العلمية والتكنولوجية لتنظر فيه

__________ 

)٤١( FCCC/KP/CMP/2013/L.5. 
)٤٢( FCCC/SBI/2013/20 ١٤٧ و١٤٦، الفقرتان. 
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ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، ذكَّر الرئيس بأن رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية              -٩٨
والتكنولوجية قد أبلغه أن هذا البند ُنِظر فيه باالقتران مع البند الفرعي من جدول أعمال اهليئة        

، وذلك  " من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤ملتعلقة بالفقرة   املسائل ا "الفرعية للتنفيذ بشأن    
املنتدى "من جدول اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        ) أ(٩يف إطار البند الفرعي     

 ".وبرنامج العمل

وبناًء على توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، أحـاط مـؤمتر               -٩٩
 واهليئة الفرعيـة    )٤٣(باالستنتاجات اليت اعتمدهتا هذه اهليئة    اً  طراف علم اجتماع األ /األطراف
 بشأن هذه املسألة وأشار إىل أن اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة              )٤٤(للتنفيذ

  .)٤٥(وافقت على مواصلة النظر يف هذا البند خالل دورهتا املقبلة

    من بروتوكول كيوتو٣املادة  من ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  .يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه  -١٠٠
ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، ذكَّر الرئيس بأن رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أبلغه               -١٠١

 فيها باالقتران مع بند جدول أعمال اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة      أن هذه املسألة ُنِظر   
يف إطار البنـد    "  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "والتكنولوجية  

 ".املنتدى وبرنامج العمل"من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ ) أ(١٥الفرعي 

اجتماع األطراف  /ة الفرعية للتنفيذ، أحاط مؤمتر األطراف     وبناًء على توصية من اهليئ      -١٠٢
 واهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة       )٤٦(علماً باالستنتاجات اليت اعتمدهتا هـذه اهليئـة       

 بشأن هذه املسألة وأشار إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ وافقت على مواصلة              )٤٧(والتكنولوجية
  .)٤٨(النظر يف هذا البند خالل دورهتا املقبلة

__________ 

)٤٣( FCCC/SBSTA/2013/5 ٥٦، الفقرة. 
)٤٤( FCCC/SBI/2013/20 ١٥٥، الفقرة. 
 .٤٩، الفقرة FCCC/CP/2013/10ميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف الوثيقة  )٤٥(
 . أعاله٤٤كما يف احلاشية  )٤٦(
 . أعاله٤٣كما يف احلاشية  )٤٧(
 .٥٧، الفقرة FCCC/CP/2013/10ميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف الوثيقة  )٤٨(
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مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطـراف العامـل             -خامس عشر
    بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٥البند (

  .مل ُتثر أي مسائل أخرى يف إطار هذا البند من جدول األعمال  -١٠٣

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

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٦البند (

يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل اهليئـة الفرعيـة                 -١٠٤
  .للتنفيذ لتنظر فيه

األطراف بأن مؤمتر األطراف، بناًء اجتماع /ويف اجللسة التاسعة، ذكَّر مؤمتر األطراف  -١٠٥
أداء امليزانية يف   " املعنون   ١٩-م أ /٢٦، اعتمد املقرر    )٤٩(على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ     

اجتماع األطراف  /وباقتراح من الرئيس، وافق مؤمتر األطراف     ". ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   
  .)٥٠(١٩-م أ/٢٦على املقرر 

    ٢٠١٥-٢٠١٤ترة السنتني امليزانية الربناجمية لف  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٦البند (

  .يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه  -١٠٦
تنِه نظرها فيه واتفقت على دعوة مؤمتر         مل ونظرت فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ، ولكنها       -١٠٧

ودعا الرئيس السيد . راف إىل مواصلة النظر يف املسألةاجتماع األط/األطراف ومؤمتر األطراف 
 )مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    (والسيد مبانو مبانو    ) سسانت كيتس ونيف  (فان ليريوب   

 ). أعاله١٥انظر الفقرة (لتيسري املشاورات 

__________ 

)٤٩( FCCC/SBI/2013/20 ١٧٨، الفقرة. 
)٥٠( FCCC/CP/2013/10 ١٤٥ و١٤٤، الفقرتان. 
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اجتمـاع  /، اعتمد مؤمتر األطراف   )٥١(ويف اجللسة التاسعة املستأنفة، وباقتراح من الرئيس        -١٠٨
  ".٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني " املعنون ٩-م أإ/١٠ألطراف املقرر ا

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٦البند (

هليئـة الفرعيـة    يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل ا             -١٠٩
  .للتنفيذ لتنظر فيه

اجتماع األطراف علماً بعمـل اهليئـة       /ويف اجللسة التاسعة، أحاط مؤمتر األطراف       -١١٠
  .)٥٢(الفرعية للتنفيذ بشأن هذا البند الفرعي

   اجلزء الرفيع املستوى  -سابع عشر
  ) من جدول األعمال١٧البند (

  افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -ألف  
اجتمـاع  / اجلزَء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف         افتتح  -١١١

األطراف رئيُس الدورة التاسـعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة التاسـعة ملـؤمتر                 
أثناء اجللسة الثالثة ملؤمتر األطـراف ومـؤمتر       ، السيد كوروليك،    اجتماع األطراف /األطراف
  .نوفمرب/شرين الثاين ت١٩اجتماع األطراف، يف /األطراف
كل من رئيس وزراء بولنـدا، الـسيد        وحضر افتتاح اجلزء الرفيع املستوى املشترك         -١١٢

 مون، ورئيس اجلمعية العامـة  -دونالد توسك، واألمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي     
ريـشو  لألمم املتحدة، السيد جون آشيه، ورئيس مجهورية ترتانيا املتحدة، السيد جاكايـا م            

  .كيكوييت، واألمينة التنفيذية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، السيدة كريستيانا فيغرييس
وأدىل ببيانات خالل افتتاح اجلزء الرفيع املستوى كل مـن رئـيس وزراء بولنـدا                 -١١٣

تفاقيـة  لالواألمني العام لألمم املتحدة ورئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية            
  .اإلطارية بشأن تغري املناخ

  . ثقافياًواحتفاًء بافتتاح اجلزء الرفيع املستوى، نظمت حكومة بولندا حدثاً  -١١٤

__________ 

)٥١( FCCC/KP/CMP/2013/L.9. 
)٥٢( FCCC/SBI/2013/20 ١٨٤، الفقرة. 
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  بيانات األطراف والدول املتمتعة بصفة مراقب  -باء  
  منها رؤساء دول٤ وقدم اً، طرف١٤٣ )٥٣(خالل اجلزء الرفيع املستوى، أدىل ببيانات  -١١٥
 ممثلـون   ٥٤ منـها وزراء و    ٨٤نائب رئيس وزراء و     أو ا نائب رئيس   إم ٢حكومات و  أو

وأدىل . وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ببيانني ممثالن لدولتني متمتعتني بصفة مراقب         . )٥٤(لألطراف
  .ببيانات ممثلو ستة أطراف باسم جمموعات مفاوِضة وجمموعات أخرى

    بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨د البن(

اجتمـاع  /يف اجللسة التاسعة املشتركة ملؤمتر األطراف والثامنة ملـؤمتر األطـراف             -١١٦
نوفمرب، أدىل ببيانات ممثلـون عـن منظمـات         / تشرين الثاين  ٢٢األطراف، اليت ُعِقدت يف     

  .)٥٥(ومية دولية ومنظمات غري حكوميةحك

    مسائل أخرى  -تاسع عشر
  )ألعمال من جدول ا١٩البند (

 وأدىل ممـثال طـرفني  . تناول الرئيس هذا البند من جدول األعمال يف اجللسة الثانية      -١١٧
  . والصني٧٧  باسم جمموعة الحدمها أببيانني، 
اجتماع األطراف على أن ينظم الرئيس      /وباقتراح من الرئيس، وافق مؤمتر األطراف       -١١٨

تماع املائدة املستديرة الـوزاري الرفيـع       جلسة إحاطة غري رمسية عن الترتيبات املتعلقة باج       
ة مـن    واملكلف بالنظر يف املعلومـات الـوارد       )٥٦(٢٠١٤يونيه  /املستوى املقرر يف حزيران   

ها وهـي مـسجلة يف       كمية باحلد من االنبعاثات وخفض     عليها التزامات األطراف اليت تقع    
  .)٥٧(٨-م أإ/١رر العمود الثالث من املرفق باء بصيغته الواردة يف املرفق األول للمق

__________ 

   البيانات املدىل هبا خالل اجلزء الرفيع املستوى متاحة يف )٥٣(
<https://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/statements/items/7878.php>. 

 . ورد من أحد األطراف بياناًقدم ممثالن سوياً )٥٤(
 . أعاله٥٣ا يف احلاشية كم )٥٥(
 .١٠ و٩، الفقرتان ٨-م أإ/١املقرر  )٥٦(
 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٥ُعِقدت اإلحاطة اإلعالمية غري الرمسية يف  )٥٧(
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    اختتام الدورة  -عشرين 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

 يف بروتوكـول    بوصفه اجتماع األطراف   اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل      -ألف  
     عن دورته التاسعةكيوتو

  )من جدول األعمال) أ(٢٠البند (

روع أنفة، يف مش  اجتماع األطراف، خالل جلسته التاسعة املست     /نظر مؤمتر األطراف    -١١٩
 املتعلـق    وأِذن، باقتراح من الرئيس، للمقرِّر بإكمال التقرير       )٥٨(تقريره بشأن دورته التاسعة   

  .، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانةباجللسة

    إغالق الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢٠البند (

 ٩-م أإ /١اف القـرار    اجتماع األطـر  /، اعتمد مؤمتر األطراف   )٥٩(باقتراح من بريو    -١٢٠
مث أعلـن   ". اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا ولسكان مدينة وارسـو         "املعنون  

  .اجتماع األطراف/الرئيس اختتام الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

__________ 

)٥٨( FCCC/KP/CMP/2013/L.4. 
)٥٩( FCCC/CP/2013/L.1-FCCC/KP/CMP/2013/L.1. 
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Annex I 

 [English only] 

Parties to the Kyoto Protocol, observer States and United Nations 
organizations attending the ninth session of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 

A. Parties to the Kyoto Protocol 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Angola 

Antigua and Barbuda 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaijan 

Bahamas 

Bahrain 

Bangladesh 

Belarus 

Belgium 

Belize 

Benin 

Bhutan 

Bolivia (Plurinational State 
of) 

Bosnia and Herzegovina 

Botswana 

Brazil 

Brunei Darussalam 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Cambodia 

Cameroon 

Central African Republic 

Chad 

Chile 

China 

Colombia 

Comoros 

Congo 

Cook Islands 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire 

Croatia 

Cuba 

Cyprus 

Czech Republic 

Democratic People’s 
Republic of Korea 

Democratic Republic of the 
Congo 

Denmark 

Djibouti 

Dominica 

Dominican Republic 

Ecuador 

Egypt 

El Salvador 

Equatorial Guinea 

Eritrea 

Estonia 

Ethiopia 

European Union 

Fiji 

Finland 

France 

Gabon 

Gambia 

Georgia 

Germany 

Ghana 

Greece 

Grenada 

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Hungary 

Iceland 

India 

Indonesia 

Iran (Islamic Republic of) 

Iraq 

Ireland 

Israel 

Italy 

Jamaica 

Japan 

Jordan 

Kazakhstan 

Kenya 

Kiribati 

Kuwait 

Kyrgyzstan 

Lao People’s Democratic 
Republic 

Latvia 

Lebanon 

Lesotho 

Liberia 

Libya 

Liechtenstein 

Lithuania 

Luxembourg 

Madagascar 
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Malawi 

Malaysia 

Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Mauritania 

Mauritius 

Mexico 

Micronesia (Federated States 
of) 

Monaco 

Mongolia 

Montenegro 

Morocco 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Niue 

Norway 

Oman 

Pakistan 

Palau 

Panama 

Papua New Guinea 

Paraguay 

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Qatar 

Republic of Korea 

Republic of Moldova 

Romania 

Russian Federation 

Rwanda 

Saint Kitts and Nevis 

Saint Lucia 

Samoa 

Sao Tome and Principe 

Saudi Arabia 

Senegal 

Serbia 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovakia 

Slovenia 

Solomon Islands 

Somalia 

South Africa 

Spain 

Sri Lanka 

Sudan 

Swaziland 

Sweden 

Switzerland 

Syrian Arab Republic 

Tajikistan 

Thailand 

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

Trinidad and Tobago 

Tunisia 

Turkey 

Turkmenistan 

Tuvalu 

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

United Republic of Tanzania 

Uruguay 

Uzbekistan 

Vanuatu 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Viet Nam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

B. Observer States 

Canada 

Holy See 

State of Palestine 

United States of America 
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C. United Nations bodies and programmes 

United Nations 

United Nations Capital Development Fund 

United Nations Children’s Fund 

United Nations Department of Economic and Social Affairs 

United Nations Development Programme 

United Nations Economic Commission for Africa 

United Nations Economic Commission for Europe 

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 

United Nations Environment Programme 

United Nations Global Compact 

United Nations High Commissioner for Refugees 

United Nations Human Settlements Programme 

United Nations Information Centre Warsaw 

United Nations Institute for Training and Research 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

United Nations Office for Project Services 

United Nations Population Fund 

United Nations System Chief Executives Board for Coordination 

United Nations University 

United Nations University - Institute for Environment and Human Security 

World Food Programme 

D. Convention secretariats 

Convention on Biological Diversity 

United Nations Convention to Combat Desertification 

E. Specialized agencies and institutions of the United Nations system 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Global Environment Facility 

Intergovernmental Oceanographic Commission 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

International Civil Aviation Organization 

International Fund for Agricultural Development 



FCCC/KP/CMP/2013/9 

35 GE.14-60129 

International Maritime Organization 

International Telecommunication Union 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

United Nations Industrial Development Organization 

World Health Organization 

World Intellectual Property Organization 

World Meteorological Organization 

F. Related organizations of the United Nations system 

Green Climate Fund secretariat 

International Atomic Energy Agency 

International Finance Corporation 

International Monetary Fund 

World Bank 

World Trade Organization 
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Annex II 

[English only] 

 Calendar of meetings of Convention and Kyoto Protocol bodies, 2014-
2018 

• First sessional period in 2014: 4-15 June1 

• Second sessional period in 2014: 1-12 December2 

• First sessional period in 2015: 3-14 June 

• Second sessional period in 2015: 30 November to 11 December3 

• First sessional period in 2016: 18-29 May 

• Second sessional period in 2016: 30 November to 11 December 

• First sessional period in 2017: 10-21 May 

• Second sessional period in 2017: 29 November to 10 December 

• First sessional period in 2018: 2-13 May 

• Second sessional period in 2018: 7-18 November 

__________ 
 1 The Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action will hold its first 

additional session in Bonn, Germany, from 10 to 14 March 2014 and will decide whether to hold a 
second additional session in the second half of 2014 (FCCC/ADP/2013/3, paras. 32 and 33). 

 2 This is a revision of the dates of the twentieth session of the Conference of the Parties (COP) and the 
tenth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol (CMP) as indicated in decision 28/CP.19. 

 3 This is a revision of the dates of COP 21 and CMP 11 as indicated in decision 28/CP.19. 



FCCC/KP/CMP/2013/9 

37 GE.14-60129 

Annex III 

[English only] 

 Documents before the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol at its ninth session 

FCCC/KP/CMP/2013/1  Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/KP/CMP/2013/2 Report of the Adaptation Fund Board. Note by the 
Chair of the Adaptation Fund Board 

FCCC/KP/CMP/2013/3 Annual report of the Compliance Committee to the 
Conference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to the Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2013/4 and Corr. 1 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/2013/5  
(Parts I and II) 

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/2013/6 Annual compilation and accounting report for 
Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 2013. 
Note by the secretariat 

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 Request from Kazakhstan for clarification of the 
text of Article 3, paragraph 7 ter, (section G) of the 
Doha Amendment. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/9- 
FCCC/KP/CMP/2013/8 

Report on credentials. Report of the Bureau 

FCCC/CP/2013/L.1-
FCCC/KP/CMP/2013/L.1 

Expression of gratitude to the Government of the 
Republic of Poland and the people of the city of 
Warsaw. Draft resolution submitted by Peru 

FCCC/KP/CMP/2013/L.2 Compliance Committee. Proposal by the President 

FCCC/KP/CMP/2013/L.3 Guidance on the implementation of Article 6 of the 
Kyoto Protocol. Proposal by the President 

FCCC/KP/CMP/2013/L.4 Draft report of the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 
on its ninth session 

FCCC/KP/CMP/2013/L.5 Clarification of the text in section G (Article 3, 
paragraph 7 ter) of the Doha Amendment to the 
Kyoto Protocol, in particular the information to be 
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used to determine the “average annual emissions for 
the first three years of the preceding commitment 
period”. Draft conclusions proposed by the 
President 

FCCC/KP/CMP/2013/L.6 Report of the Adaptation Fund Board. Proposal by 
the President 

FCCC/KP/CMP/2013/L.7 Second review of the Adaptation Fund. Proposal by 
the President 

FCCC/KP/CMP/2013/L.8 Review of the modalities and procedures for the 
clean development mechanism. Proposal by the 
President 

FCCC/KP/CMP/2013/L.9 Programme budget for the biennium 2014-2015. 
Proposal by the President 

FCCC/KP/CMP/2013/L.10 Guidance relating to the clean development 
mechanism. Proposal by the President 

FCCC/KP/CMP/2013/L.11 Implications of the implementation of decisions 
2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the previous 
decisions on methodological issues related to the 
Kyoto Protocol, including those relating to Articles 
5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol. Proposal by the 
President 

FCCC/KP/CMP/2013/L.11/Add.1 Guidance for reporting information on activities 
under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto 
Protocol. Proposal by the President. Addendum 

FCCC/SBSTA/2013/3  
and Add.1 and 2 

Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-eighth session, 
held in Bonn from 3 to 14 June 2013 

FCCC/SBSTA/2013/5 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-ninth session, 
held in Warsaw from 11 to 17 November 2013 

FCCC/SBSTA/2013/L.21 Draft report of the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice on its thirty-ninth 
session 

FCCC/SBSTA/2013/L.24/Add.1 Implications of the establishment of new 
hydrochlorofluorocarbon-22 (HCFC-22) facilities 
seeking to obtain certified emission reductions for 
the destruction of hydrofluorocarbon-23 (HFC-23). 
Draft conclusions proposed by the Chair. 
Addendum 

FCCC/SBSTA/2013/L.31 Implications of the implementation of decisions 
2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the previous 
decisions on methodological issues related to the 
Kyoto Protocol, including those relating to Articles 
5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/10  Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-eighth session, held in Bonn from 3 to 
14 June 2013 
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FCCC/SBI/2013/20 Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-ninth session, held in Warsaw from 11 
to 18 November 2013 

FCCC/SBI/2013/L.1 Draft report of the Subsidiary Body for 
Implementation on its thirty-ninth session 

FCCC/SBI/2013/L.3 Annual compilation and accounting report for 
Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 2013. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.6 Adaptation Fund under the Kyoto Protocol. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.7/Add.2 Sixth national communications from Parties 
included in Annex I to the Convention. Draft 
conclusions proposed by the Chair. Addendum 

FCCC/SBI/2013/L.11 Review of the joint implementation guidelines. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.13 Date of the completion of the expert review process 
under Article 8 of the Kyoto Protocol for the first 
commitment period. Draft conclusions proposed by 
the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.14/Add.1 Modalities for expediting the establishment of 
eligibility for Parties included in Annex I to the 
Convention with commitments for the second 
commitment period whose eligibility has not yet 
been established. Draft conclusions proposed by the 
Chair 

FCCC/SBI/2013/L.18/Rev.1 Capacity-building under the Kyoto Protocol. 
Revised draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.20 Budget performance for the biennium 2012-2013. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

       


