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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) أ(٢٠البند 
  اختتام الدورة

  تماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف عن دورته التاسعةاع

مشروع تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف               
  بروتوكول كيوتو عن دورته التاسعة

  )جورجيا (شفانغريادزيالسيدة مارينا   :املقرر

    اجلزء األول    
  املداوالت

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤    ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٤    ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٤    ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف
  ٦    ........................انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛  -  باء
  ٧    .............تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  - جيم
  ٩    ...........................املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  - دال
  ٩    ..................حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو  -  هاء
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  ٩    ..........................) من جدول األعمال٣البند ( تقريرا اهليئتني الفرعيتني  - ثالثاً  
  ٩    .....................تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ألف
  ١٠    ..........................................الفرعية للتنفيذتقرير اهليئة   -  باء

  ١٠    ................) من جدول األعمال٤البند ( املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  - رابعاً  
  ١٠    ...............................اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة  - ألف
  ١١    ........................استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  -  باء

  ١١    ...................) من جدول األعمال٥د البن( املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  - خامساً  
  ١١    ..................................اإلرشادات املتصلة بالتنفيذ املشترك  - ألف
  ١١    ...........................استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -  باء

  ١٢    ..............................) من جدول األعمال٦البند ( تقرير جلنة االمتثال  - سادساً  
  ١٢    ................................) من جدول األعمال٧البند ( صندوق التكيف  - سابعاً  

  ١٢    ....................................... صندوق التكيفتقرير جملس  - ألف
  ١٣    ..................................االستعراض الثاين لصندوق التكيف  -  باء

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي              - ثامناً  
  ١٣    ................) من جدول األعمال٨البند ( أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

 من بروتوكول كيوتو املتعلقة ٨وجب املادة تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مب  - تاسعاً  
  ١٣    .............................) من جدول األعمال٩البند ( بفترة االلتزام األوىل

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجـب              - عاشراً  
  ١٤    .............................) من جدول األعمال١٠البند ( بروتوكول كيوتو

من تعـديل   )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  ( يف الفرع زاي     توضيح النص الوارد    - حادي عشر  
متوسط "الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر استخدامها لتحديد          

 من ١١البند ( "االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة      
  ١٤    ...........................................................)جدول األعمال

  ١٤    .........) من جدول األعمال١٢البند ( وجب بروتوكول كيوتوبناء القدرات مب  - ثاين عشر  
 مـن   ١٣البنـد   (  من بروتوكول كيوتـو    ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة      - ثالث عشر  

  ١٤    ...........................................................)األعمال جدول
 مـن   ١٤البنـد   (  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة      - رابع عشر  

  ١٤    ...........................................................)األعمال جدول
مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             - خامس عشر  

  ١٤    ..................) من جدول األعمال١٥البند ( األطراف يف بروتوكول كيوتو
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  ١٥    ...............) من جدول األعمال١٦البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - سادس عشر  
  ١٥    .........................٢٠١٣-٢٠١٢سنتني أداء امليزانية يف فترة ال  - ألف
  ١٥    .......................٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -  باء
امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب              - جيم

  ١٥    ..................................................كيوتو بروتوكول
  ١٥    ...........................) من جدول األعمال١٧البند ( اجلزء الرفيع املستوى  - سابع عشر  
  ١٦    .........) من جدول األعمال١٨البند ( ملشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات ا  - ثامن عشر  
  ١٦    .................................) من جدول األعمال١٩البند ( مسائل أخرى  - تاسع عشر  

  ١٦    .................................) من جدول األعمال٢٠البند ( اختتام الدورة  - عشرين  
اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف عـن              - ألف

  ١٦    .....................................................التاسعة دورته
  ١٦    .....................................................الدورةإغالق   -  باء

  املرفقات
 ١٦  ........................................................................)ُيستكمل فيما بعد(     
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    يناجلزء الثا    
اجتماع األطـراف    اإلجراء الذي اختذه مؤمتر األطراف العامل بوصفه      

  يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة   -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف           عقدت الدورة التاسعة ملؤمتر     -١

 مـن   ١٣ من املادة    ٦بالفقرة    ، عمالً )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
، ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١بروتوكول كيوتو، يف اجملمع الرياضي الوطين بوارسو، يف         
اجتماع /ك، رئيس مؤمتر األطرافوافتتح الدورة وزير البيئة يف بولندا، السيد مارسني كورولي 

  . )١(األطراف يف دورته التاسعة

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
قـودة  ، املع)٢(اجتماع األطراف يف جلسته األوىل/كان معروضاً على مؤمتر األطراف    -٢

نوفمرب، مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية تتضمن جـدول األعمـال           /لثاين تشرين ا  ١١يف  
وأعد جدول األعمال املؤقت باالتفـاق مـع      ). FCCC/KP/CMP/2013/1(املؤقت وشروحه   

  .اجتماع األطراف وبعد التشاور مع املكتب/رئيس الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
 املعمول به، قدم ممثل عـن جمموعـة         من مشروع النظام الداخلي    ١٣للمادة  اً  ووفق  -٣
اجتمـاع  /بإدراج بند يف جدول أعمال الدورة التاسعة ملؤمتر األطـراف         اً   والصني طلب  ٧٧  ال

األطراف بشأن طرائق وترتيبات اجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املـستوى املتعلـق             
__________ 

وتـرد  . اجتماع األطراف باالقتران مع الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف        /تعقد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     ) ١(
وترد اإلحاالت إىل البيانات وكلمة ترحيب أُلقيت يف افتتاح مـؤمتر           . نفصلمداوالت مؤمتر األطراف يف تقرير م     

وترد مداوالت اجللسات املشتركة اليت عقدها      . األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف وارسو يف تقرير مؤمتر األطراف          
 .يف كال التقريريناجتماع األطراف أثناء اجلزء الرفيع املستوى من الدورتني /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

 .اجتماع األطراف املشار إليها يف هذا التقرير هي جلسات عامة/جلسات مؤمتر األطراف )٢(
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 لفترة االلتزام الثانية مبوجـب  بإعادة النظر يف االلتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها     
ومل حيصل توافق يف اآلراء بـشأن       . وأدىل ببيانات ممثلو ثالث جمموعات    . بروتوكول كيوتو 

  . إدراج البند املقترح يف جدول األعمال
اجتماع األطراف، بناء على اقتراح رئيس الدورة التاسـعة،         /واعتمد مؤمتر األطراف    -٤

  :جدول األعمال بصيغته التالية
   .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

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

  :املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٤
  اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة؛  )أ (  
  .ةئق وإجراءات آلية التنمية النظيف طرااستعراض  )ب (  

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

  .تقرير جلنة االمتثال  -٦
  :صندوق التكيف  -٧

  تقرير جملس صندوق التكيف؛  )أ (  
  .لثاين لصندوق التكيفاالستعراض ا  )ب (  

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هـي               -٨
  .أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو
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 من بروتوكول كيوتو املتعلقة     ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          -٩
  .بفترة االلتزام األوىل

حملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب           تقرير التجميع وا    -١٠
  .بروتوكول كيوتو

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

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

  .بروتوكول كيوتواألطراف يف 
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٦

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

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

  بوصفه اجتماع األطراف عن دورته التاسعة؛ اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل  )أ (  
  .إغالق الدورة  )ب (  

  ء من املكتبانتخاب أعضاء حيلون حمل أعضا  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
أشار الرئيس، يف اجللسة األوىل إىل أن بروتوكول كيوتو ينص على االستعاضة عن               -٥

أي عضو من أعضاء املكتب ميثل طرفاً يف االتفاقية، لكنه ال يكون يف ذلك الوقت طرفـاً يف                 
  .ن بينهابروتوكول كيوتو، بعضو إضايف تنتخبه األطراف يف الربتوكول م
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واقترح الرئيس العودة إىل هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف الوقت املناسب،               -٦
وذكّـر  . إذا لزم األمر، خالل الدورة، بعد إجراء املشاورات وتلقي الترشـيحات املتبقيـة            

 ٢١ من يوم اخلمـيس      ٠٠/٢٠األطراف بأن املوعد النهائي لتقدمي الترشيحات هو الساعة         
  .٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين

  )ُيستكمل فيما بعد(

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
اجتماع األطراف إىل شـروح     /وجه الرئيس، يف اجللسة األوىل، نظر مؤمتر األطراف         -٧

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

اجتماع األطراف إحالة بنود إىل     /وبناء على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف         -٨
يئتني الفرعيتني للنظر فيها وتقدمي مشاريع مقررات أو استنتاجات مناسبة بشأهنا، وذلـك             اهل

  :على النحو التايل

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

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

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

  اهليئة الفرعية للتنفيذ    
  نظيفةاستعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية ال  )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 بروتوكـول٨اخلرباء مبوجب املادة    تاريخ إكمال عملية استعراض       ٩البند 

  كيوتو املتعلقة بفترة االلتزام األوىل
تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق بـاء  ١٠البند 

  مبوجب بروتوكول كيوتو
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  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  ١٢البند 
   من بروتوكول كيوتو٣ن املادة  م١٤املسائل 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

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية       وذُكّر أعضاء الوفود بأن       -٩
  . من جدول األعمال١٤ و١٣ للتنفيذ ستنظران يف جوانب خمتلفة من البندين

رة لكفالة إدارة الوقت اهليئتني الفرعيتني على اختاذ تدابري مبتك     وشجع الرئيس رئيسي      -١٠
وقت ممكن من وقت االجتماعـات  وحث على بذل قصارى اجلهد لتخصيص أكرب        بفعالية،  

  .اجتماع األطراف/بالبنود الفنية يف إطار مؤمتر األطرافاملتعلقة للمناقشات 
، أبلغ الـرئيس    "اجلزء الرفيع املستوى  " من جدول األعمال،     ١٧د  وفيما يتعلق بالبن    -١١

وأبلـغ   .)٣(فاملندوبني بأن الترتيبات ستتبع النهج املبّين يف اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطـرا           
أن حوارين رفيعي املستوى بشأن السياسات العامة سيعقدان خـالل           املندوبنياً  الرئيس أيض 

األسبوع الثاين من الدورة، وشجع مجيع الوزراء ورؤساء الوفود على حضور هذين احلوارين             
  . واملشاركة النشطة فيهما

اركة مراقبني يف اجللـسات     وأشار الرئيس إىل توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن مش          -١٢
غري الرمسية واقترح أن ُتفتح على األقل اجللستان األوىل واألخرية من املشاورات غري الرمسية              

  . )٤(أمام املنظمات املراقبة حسب االقتضاء
اجتماع األطراف على املضي قدماً يف عمله علـى أسـاس           /ووافق مؤمتر األطراف    -١٣

  .مقترح الرئيس
باسـم  (، وليتوانيـا    ) والصني ٧٧    باسم جمموعة ال  ( عامة ممثلو فيجي     وأدىل ببيانات   -١٤

باسـم  (، وليختنشتاين   )باسم اجملموعة اجلامعة  (، وأستراليا   )االحتاد األورويب ودوله األعضاء   
باسم أقـل   (، ونيبال   )باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (وناورو  ) جمموعة السالمة البيئية  

باسم الربازيل وجنوب   (، والصني   )باسم جمموعة الدول األفريقية   (ند  وسوازيال،  )اًالبلدان منو 
، واململكة العربيـة    )باسم البلدان النامية املتقاربة التفكري    (ونيكاراغوا  ) أفريقيا والصني واهلند  

باسم التحالف البوليفاري من أجل شـعوب       (، وإكوادور   )باسم اجملموعة العربية  (السعودية  
باسم الرابطة املستقلة لبلـدان     (، وكولومبيا   )اهدة التجارة بني الشعوب    مع -أمريكا الالتينية   

  .وأدىل ممثل دولة طرف واحدة ببيان). أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
__________ 

)٣( FCCC/CP/2013/L.1 ١٨، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
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معنية بالبيئة والشعوب   (وأدىل ببيانات ممثلو ثالث فئات من املنظمات غري احلكومية            -١٥
  ). األصلية والشباب

  تقرير املتعلق بوثائق التفويضاملوافقة على ال  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

 تـشرين  ١٣اجتماع األطراف يف جلسته الثانية املعقـودة يف  /ونظر مؤمتر األطراف   -١٦
يف التقرير املرحلي الذي قدمته األمينة التنفيذية بشأن صكوك القبـول الـيت              نوفمرب،/الثاين

  .استلمها الوديع فيما يتعلق بتعديل الدوحة
اجتماع األطراف قد   /وأشارت األمينة التنفيذية إىل أن الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف          -١٧

ـ  ٢١ و ٢٠للمادتني  اً  ، وفق ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٨اعتمدت، يف    ن بروتوكـول    م
وبّينت أنه بناء على العدد احلايل لألطراف        .)٥(كيوتو، تعديل الدوحة على بروتوكول كيوتو     

لكي يدخل    صك قبول  ١٤٤فإن تعديل الدوحة حيتاج     ،  )اً طرف ١٩٢(يف بروتوكول كيوتو    
، ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢وأشارت إىل أن الوديع قد استلم، حىت تاريخ         . حيز التنفيذ 

أخـرى قـد    اً  إىل أن أطراف  اً  وأشارت أيض . من ثالثة أطراف   الدوحة ك قبول لتعديل  صكو
وشجعت مجيع األطراف املشاركة يف فترة االلتزام الثانية مبوجب          .شرعت يف عملية التصديق   

  .بروتوكول كيوتو على التصديق على تعديل الدوحة يف أقرب وقت ممكن
  . داع صكوك القبول املتعلقة بتعديل الدوحةودعا الرئيس األطراف إىل التعجيل بإي  -١٨
  . وأدىل ممثلو ثالثة أطراف ببيانات بينها بيان باسم االحتاد األورويب  -١٩

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

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

__________ 

 .٨-إم أ/١املقرر  )٥(
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  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

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

 FCCC/KP/CMP/2013/5 Part I ( الرئيس املندوبني إىل الوثيقتنيأثناء اجللسة الثانية، أحال  -٢٠
. املتضمنتني للتقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة وتوصـياته  ) Part IIو

لفترة ويغطي التقرير السنوي األنشطة اليت اضطلع هبا اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف ا             
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤ إىل ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤من 
وبناء على دعوة من الرئيس، قدم رئيس اجمللس التنفيذي، الـسيد بـري ستاينـسن                 -٢١

. اجتماع األطراف عن تقدم أعمال اجمللس التنفيـذي       /إىل مؤمتر األطراف  اً  ، تقرير )النرويج(
اجتمـاع  /من اجمللس التنفيذي إىل مؤمتر األطراف     ووجه النظر إىل خمتلف التوصيات املوجهة       

وشكر الرئيس مجيع أعضاء اجمللس التنفيذي على ما قاموا به من عمل شاق، ونّوه              . األطراف
  .مبا حتقق من إجنازات يف العام املاضي

وأدىل ممثلو مثانية أطراف ببيانات، بينها بيان باسم اجملموعة األفريقية، وبيان باسـم               -٢٢
كل من منظمة معنية تابعة ملنظومة األمم املتحدة، وممثل         اً  وأدىل ببيانات أيض  . قليميةجمموعة إ 

  .عن املنظمات غري احلكومية البيئية
والحظ الرئيس أنه، لالعتراف بعمل اجمللس التنفيذي وإعطائه مزيداً من اإلرشادات،         -٢٣

هذا البنـد مـن جـدول       اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار        /ينبغي ملؤمتر األطراف  
اجتماع األطراف  /وبناء على اقتراح الرئيس، قرر مؤمتر األطراف      . األعمال يف دورته التاسعة   

، يشترك يف رئاسته كل من السيد غيزا غاسبار مارتان سألةأن ينشئ فريق اتصال معين هبذه امل  
  ). فنلندا(والسيد ماركو برغلوند ) أنغوال(

اجتماع األطراف أن ينتخب أثناء     /ه ينبغي ملؤمتر األطراف   وذكّر الرئيس األطراف بأن     -٢٤
  .الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  ) ُيستكمل فيما بعد(
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  نظيفةاستعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية ال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٤البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  سائل املتعلقة بالتنفيذ املشتركامل  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

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

 FCCC/KP/CMP/2013/4ني إىل الوثيقتني ويف اجللسة الثانية، وجه الرئيس نظر املندوب       -٢٥
) جلنة اإلشـراف  (ف على التنفيذ املشترك      املتضمنتني للتقرير السنوي للجنة اإلشرا     Corr.1و

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٤ إىل ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨الذي يغطي أنشطتها يف الفترة من 
وبناء على دعوة من الرئيس، قدم رئيس جلنة اإلشراف، السيد ديريك أودرسـون               -٢٦

أعمـال جلنـة    اجتماع األطراف عن تقـدم      /إىل مؤمتر األطراف  اً  شفوياً  ، تقرير )باربادوس(
وسلط الضوء على توصيات جلنة اإلشراف اليت يـتعني أن ينظـر فيهـا مـؤمتر             . اإلشراف
وشكر الرئيس مجيع أعضاء جلنة اإلشراف وأعضائها املنـاوبني         . اجتماع األطراف /األطراف

  .على عملهم الشاق خالل العام املاضي
مزيداً من اإلرشادات،   والحظ الرئيس أنه، لالعتراف بعمل جلنة اإلشراف وإعطائه           -٢٧

اجتماع األطراف أن يعتمد مقرراً يف إطار هذا البنـد مـن جـدول              /ينبغي ملؤمتر األطراف  
اجتماع األطراف  /وبناء على اقتراح الرئيس، قرر مؤمتر األطراف      . األعمال يف دورته التاسعة   

) غانا(افو  ، يشترك يف رئاسته كل من السيد ياو أوس        سألةأن ينشئ فريق اتصال معين هبذه امل      
  ). فرنسا(والسيد دمييتار نيكوف 

اجتماع األطراف أن ينتخب أثناء     /وذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف        -٢٨
  .الدورة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة اإلشراف

  )ُيستكمل فيما بعد(

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -باء  
  )ول األعمالمن جد) ب(٥البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(
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  تقرير جلنة االمتثال  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

 ،FCCC/KP/CMP/2013/3 وجه الرئيس نظر املندوبني، يف اجللسة الثانية، إىل الوثيقة          -٢٩
اجتماع األطراف، الـذي    /للتقرير السنوي الثامن للجنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف        املتضمنة
 ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦أنشطة جلنة االمتثال يف الفترة من         معلومات عن  يقدم
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ إىل
وبناء على دعوة الرئيس، قدم الرئيس املشارك للجنة االمتثال بكامل هيئتـها،              - ٣٠

، عرضاً عاماً عـن التقريـر الـسنوي         )اململكة العربية السعودية  (السيد خالد أبوليف    
وأشار إىل توقع حدوث    . اجتماع األطراف /مته جلنة االمتثال إىل مؤمتر األطراف     قد  الذي

تغيري كبري يف أعضاء اللجنة، ُمنّوها باهلدف املتمثل يف تعزيز التوازن بـني اجلنـسني يف                
وشكر الرئيس مجيع أعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني على ما قاموا به مـن              .التعيينات

اضي، مث فتح الباب أمام األطراف لتقـدمي بيانـات، لكـن            عمل شاق خالل العام امل    
  .طرف مل يقدم بيانا  أي
اً اجتماع األطراف أن يعتمد مقرر  /وأشار الرئيس إىل أنه سيتعني على مؤمتر األطراف         -٣١

. اجتماع األطراف /يف إطار هذا البند من جدول األعمال أثناء الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف           
اجتماع األطراف على عقد مشاورات غري رمسيـة        /، وافق مؤمتر األطراف   وبناء على اقتراحه  

، )طاجيكـستان (، يشترك يف تيسريها كل من السيد إيلهوجمون رجبوف          سألةبشأن هذه امل  
  ).السويد(والسيدة إيدا كارنستورم 

اجتماع األطراف أن ينتخب أثناء     /وذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف        -٣٢
  .رة عدة أعضاء وأعضاء مناوبني يف جلنة االمتثالالدو

  )ُيستكمل فيما بعد(

  صندوق التكيف  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

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

 ،FCCC/KP/CMP/2013/2 وجه الرئيس نظر املندوبني، يف اجللسة الثانية، إىل الوثيقة          -٣٣
 تـشرين  ٣٠تضمنة للتقرير السنوي جمللس صندوق التكيف، الذي يغطـي الفتـرة مـن        امل

  . ٢٠١٣يوليه / متوز٣١ إىل ٢٠١٢نوفمرب /الثاين
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وبناء على دعوة الرئيس، قدم رئيس جملس صندوق التكيف، السيد هـانس أوالف               -٣٤
رئـيس جملـس    وسلط  . اجتماع األطراف /إىل مؤمتر األطراف  اً  شفوياً  تقرير) النرويج(إيربك  

وشكر الرئيس مجيع   . صندوق التكيف الضوء على النتائج اليت حتققت خالل آخر فترة إبالغ          
  .أعضاء جملس صندوق التكيف وأعضائه املناوبني على عملهم الشاق خالل العام املاضي

اً وأدىل أيض .  والصني ٧٧    وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات بينها بيان باسم جمموعة ال           -٣٥
  .ات ممثلو منظمات غري حكومية معنية بالبيئة وبالشبابببيان
اً اجتماع األطراف أن يعتمد مقرر  /وأشار الرئيس إىل أنه سيتعني على مؤمتر األطراف         -٣٦

. اجتماع األطراف /يف إطار هذا البند من جدول األعمال أثناء الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف           
اجتماع األطراف أن ينشئ فريق اتصال معين       /طرافوبناء على اقتراح الرئيس، قرر مؤمتر األ      

السيد آنـا    و )إندونيسيا(، يشترك يف رئاسته كل من السيدة سوزانيت سيتوروس          سألةهبذه امل 
  ).إسبانيا(فورنيلس دي فروتوس 

اجتماع األطراف أن ينتخب أثناء     /وذكّر الرئيس األطراف بأنه ينبغي ملؤمتر األطراف        -٣٧
  .مناوبني يف جملس صندوق التكيفالدورة أعضاء وأعضاء 

  )ُيستكمل فيما بعد(

  االستعراض الثاين لصندوق التكيف  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٧البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول              -ثامناً  
  لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال٨ند الب(
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  ) من جدول األعمال٩البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(
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ة يف املرفـق    تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرج        -عاشراً  
  باء مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٠البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

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

  ) من جدول األعمال١١البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  تو من بروتوكول كيو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطـراف العامـل             -خامس عشر
  اف يف بروتوكول كيوتوبوصفه اجتماع األطر

  ) من جدول األعمال١٥البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(
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  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

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

  ٢٠١٥-٢٠١٤ناجمية لفترة السنتني امليزانية الرب  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٦البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  اجلزء الرفيع املستوى  -سابع عشر
  )دول األعمال من ج١٧البند (

نوفمرب، حضره كل من رئيس وزراء بولندا،       / تشرين الثاين  ١٩أقيم حفل ترحيب يف       -٣٨
مون، ورئيس اجلمعيـة   - السيد دونالد توسك، واألمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي   

العامة لألمم املتحدة، السيد جون آشيه، ورئيس الدورة التاسعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف               
األمينـة   و اجتماع األطراف، السيد مارسني كوروليـك،     /ة التاسعة ملؤمتر األطراف   والدور

التنفيذية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، السيدة كريستيانان فيغرييس، والسيد جاكايـا            
  .مريشو كيكوييت، رئيس مجهورية ترتانيا املتحدة

اجتمـاع  /األطراف ومؤمتر األطراف  وافتتح اجلزَء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر          -٣٩
األطراف رئيُس الدورة التاسـعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة التاسـعة ملـؤمتر                 

اجتمـاع  /اجتماع األطراف أثناء اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف         /األطراف
  .نوفمرب/ تشرين الثاين١٩األطراف، يف 

  )ُيستكمل فيما بعد(
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  املنظمات املشاركة بصفة مراقببيانات   -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  مسائل أخرى  -تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩البند (

وأدىل ممـثال طـرفني   . تناول الرئيس هذا البند من جدول األعمال يف اجللسة الثانية      -٤٠
  .  والصني٧٧  ببيانات بينها بيان باسم جمموعة ال

اجتماع األطراف على أن ينظم     /بناء على اقتراح من الرئيس، وافق مؤمتر األطراف       و  -٤١
الرئيس جلسة إحاطة غري رمسية عن الترتيبات املتعلقة باجتماع املائدة املـستديرة الـوزاري              

واملكلف بالنظر يف املعلومات الواردة مـن        )٦(٢٠١٤يونيه  /الرفيع املستوى املقرر يف حزيران    
أطراف يف بروتوكول كيوتو ولديها التزامات مقيـدة يف         اً  تفاقية اليت هي أيض   األطراف يف اال  

  .املرفق باء من بروتوكول كيوتو

  اختتام الدورة  -عشرين 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

  بوصفه اجتماع األطراف عن دورته التاسعة اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢٠البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

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

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        
__________ 

 .١٠-٩، الفقرتان ٨-م أإ/١املقرر  )٦(


