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األملرا  يف بروتوكـول كيوتـو، واألملـرا  يف التفاقيـة الـ  فمـل صـفة مراقـب يف بروتوكـول كيوتـو، والـدول    
 19 الدورة الثالثة عشرة ملامر األملرا  العامل بوصف  اجتماد األملرا  يف بروتوكول كيوتو املراقبة ال  حضرت
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اجلرررزء الثررراين: اإلجرررراءات الررر  اطررر اا مرررؤمتر األطرررراف العامرررل بوصرررفه   
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة عشرة

 املقررررررات الرررر  اعتمررررداا مررررؤمتر األطررررراف العامررررل بوصررررفه اجتمرررراع األطررررراف يف  
 بروتوكول كيوتو

  FCCC/KP/CMP/2017/7/Add.1 
 املقررات  

 تقرير جملس صندوق التكيُّف 13-  أإ/1
 الستعراض الثالث لصندوق التكيف 13-  أإ/2
 اإلرشادات املتصلة آبلية التنمية النظيفة 13-  أإ/3
 البلـدا  الستعراض الرابز لتنفيذ إملار بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو يف 13-  أإ/4

 ال  مر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
 املسائل اإلدارية واملالية واملاسسية 13-  أإ/5
 2019-2018امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني  13-  أإ/6
ميزانيـــــــــــة ســـــــــــ ل املعـــــــــــامالت الـــــــــــدو  ومن  يـــــــــــة فصـــــــــــيل رســـــــــــوم  لفـــــــــــرتة  13-  أإ/7

 2019-2018 السنتني

 القرار  

 عن المتنا  حلكومة مج ورية أملانيا الفادية ولسكا  مدينة بو  اإلعراب 13-  أإ/1



FCCC/KP/CMP/2017/7 

GE.18-01426 4 

  افتتاح الدورة -أوالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

ُعقــدت الــدورة الثالثــة عشــرة ملــامر األملــرا  العامــل بوصــف  اجتمــاد األملــرا  يف بروتوكــول   -1
مـن بروتوكـول كيوتـو، وافتتح ـا  13 مـن املـادة 6كيوتو )مامر/اجتماد أملرا  كيوتو(، عمـالا ابلفقـرة 

، رئـيُس 2017تشـرين الثـاين/نوفمرب  6يف مامر األمم املتحـدة بشـ   ت ـمل املنـا ، يف بـو  املانيـا، يف 
 .(1)مامر/اجتماد أملرا  كيوتو يف دورت  الثالثة عشرة السيد فرانك بينيماراما

د أملـــرا  كيوتـــو، ومـــامر وُعقـــدت جلســـة عامـــة مشـــرتكة ملـــامر األملـــرا ، ومامر/اجتمـــا  -2
األملــــرا  العامــــل بوصــــف  اجتمــــاد األملــــرا  يف اتفــــاق ابريــــس )مامر/اجتمــــاد أملــــرا  ابريــــس( 

 .(2)لالستماد إف البياانت الفتتاحية

  املسائل التنظيمية -اثنياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 إقرار جدول األعمال -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

تشـــــــــرين  6، املعقـــــــــودة يف (3)ظـــــــــر مامر/اجتمـــــــــاد أملـــــــــرا  كيوتـــــــــو يف جلســـــــــت  األوفن -3
. (4)الثــاين/نوفمرب، يف مــذكرة قــدمت ا األمينــة التنفيذيــة تتضــمن جــدول األعمــال املاقــ  وشــروح 

وقــد أُعــد جــدول األعمــال املاقــ  ابلتفــاق مــز رئــيس الــدورة الثانيــة عشــرة ملامر/اجتمــاد أملــرا   
ور مز املكتب، وهـو خخـذ يف احلسـبا  اءراء الـ  أعـرب عن ـا أعضـاء املكتـب كيوتو، بعد التشا
 يف الدورة السادسة واألربعني لل يئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذ(. (5)فضالا عن األملرا 

وبنــاءا علــى اقـــرتاح مــن رئـــيس الــدورة الثالثــة عشـــرة ملامر/اجتمــاد أملـــرا  كيوتــو، اعتمـــد  -4
 كيوتو جدول األعمال التا :  مامر/اجتماد أملرا 

 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 

__________ 

ُعقــدت الــدورة الثالثــة عشـــرة ملامر/اجتمــاد أملــرا  كيوتـــو ابلتــزامن مــز الــدورة الثالثـــة والعشــرين ملــامر األملـــرا   (1)
واجلزء الثاين من الـدورة األوف ملـامر األملـرا  العامـل بوصـف  اجتمـاد األملـرا  يف اتفـاق ابريـس )مامر/اجتمـاد 

ــــــس(.  ــــــردأملــــــرا  ابري ــــــس أملــــــرا  تمــــــاداج/ومامر األملــــــرا  مــــــامر مــــــداولت وت ــــــرين يف ابري  منفصــــــلني تقري
(FCCC/CP/2017/11 وFCCC/PA/CMA/2017/2  .) لمــة الرتحيــب الــ  وك البيــاانت مراجــز وتــردعلــى التــوا

 أُلقي  يف جلسة افتتاح املامر يف تقرير مامر األملرا .
 .38، الفقرة FCCC/CP/2017/11انظر الوثيقة  (2)
 كيوتو املشار إلي ا يف هذا التقرير هي جلسات عامة.جلسات مامر/اجتماد أملرا    (3)
(4) FCCC/KP/CMP/2017/1. 
 .104، الفقرة FCCC/SBI/2017/7انظر الوثيقة  (5)
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 انتخاب أعضاء إضافيني يف املكتب؛ )ب( 
 يف ذلك أعمال دورات اهليئتني الفرعيتني؛ تنظيم األعمال، مبا )ج( 
 املوافقة على تقرير واثئق التفويض؛ )د( 
 تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو.حالة التصديق على  )ه( 

 :تقريرا اهليئتني الفرعيتني -3
 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ( 
 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ. )ب( 

 املسائل املتعلقة آبلية التنمية النظيفة. -4
 املسائل املتعلقة ابلتنفيذ املشرتك. -5
 تقرير جلنة المتثال. -6
 املسائل املتعلقة بصندوق التكيُّف: -7

 تقرير جملس صندوق التكيُّف؛ )أ( 
 الستعراض الثالث لصندوق التكيُّف. )ب( 

التقريـــر املتعلـــق ابجتمـــاد املائـــدة املســـتديرة الـــوزاري الرفيـــز املســـتوو بشـــ   زايدة  -8
 ال موح يف اللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو.

ملـــــرا  املدرجـــــة يف املرفـــــق األول واســـــتعراض هـــــذ  املعلومـــــات املقدمـــــة مـــــن األ -9
 :(6)املعلومات

 البالغات الوملنية؛ )أ( 
تقرير الت ميز واحملاسبة السنوي املتعلـق بفـرتة اللتـزا  الثانيـة ل ملـرا   )ب( 

 املدرجة يف املرفق ابء مبوجب بروتوكول كيوتو.
 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو. -10
 يلي: قة مبااملسائل املتعل -11

 من بروتوكول كيوتو؛ 2من املادة  3الفقرة  )أ( 
 من بروتوكول كيوتو. 3من املادة  14الفقرة  )ب( 

مســائل أخــرو  الــة مــن اهليئتــني الفــرعيتني إف مــامر األملــرا  العامــل بوصــف   -12
 اجتماد األملرا  يف بروتوكول كيوتو.

 املسائل اإلدارية واملالية واملاسسية: -13
 ؛2016 تقرير مراجعة احلساابت والبياانت املالية لعا  )أ( 

__________ 

 من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  7يرد تعريف مص لح "ملر  مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  (6)
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 ؛2017-2016أداء امليزانية يف فرتة السنتني  )ب( 
 .2019-2018امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني  )ج( 

 اجلزء الرفيز املستوو: -14
 بياانت األملرا ؛ )أ( 
 بياانت املنظمات املشاركة بصفة مراقب. )ب( 

 مسائل أخرو. -15
 اختتا  الدورة: -16

اعتماد مشرود تقرير مامر األملرا  العامـل بوصـف  اجتمـاد األملـرا   )أ( 
 يف بروتوكول كيوتو عن دورت  الثالثة عشرة؛

 إغالق الدورة. )ب( 

 انتخاب أعضاء إضافيني يف املكتب -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال يف جلسـتي   نظر مامر/اجتمـاد أملـرا  كيوتـو يف هـذا -5
يـدعو إف انتخـاب  يكـن ةـة مـا تشـرين الثـاين/نوفمرب. وم 18األوف والثالثة عشرة، املعقـودتني يف 

 .(7)أعضاء إضافيني يف املكتب

 يف ذلك أعمال دورات اهليئتني الفرعيتني تنظيم األعمال، مبا -جيم 
 ()ج( من جدول األعمال2)البند الفرعي 

يف اجللسة األوف، أحال رئـيس مامر/اجتمـاد أملـرا  كيوتـو إف شـروح جـدول األعمـال  -6
واقـــرتح أ  يتبـــز مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو تنظـــيم األعمـــال الـــذي اتفـــق عليـــ  مـــامر  (8)املاقـــ 
 .(9)األملرا 

يــة مــن وبنــاءا علــى اقــرتاح مــن الــرئيس، قــرر مامر/اجتمــاد أملــرا  كيوتــو إحالــة البنــود التال -7
 جدول األعمال إف اهليئتني الفرعيتني:

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  
 من بروتوكول كيوتو 2من املادة  3املسائل املتعلقة ابلفقرة  )أ(11البند 

__________ 

لالملــالد علــى قائمــة اعضــاء مكتــب الــدورة الثالثــة والعشــرين ، 17، الفقــرة FCCC/CP/2017/11انظــر الوثيقــة  (7)
ملامر األملرا ، والدورة الثالثة عشـرة ملامر/اجتمـاد أملـرا  كيوتـو، واجلـزء الثـاين مـن الـدورة األوف ملامر/اجتمـاد 

 أملرا  ابريس.
(8) FCCC/KP/CMP/2017/1. 
(9) FCCC/CP/2017/11،  30-25و 19الفقرات. 
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 اهليئة الفرعية للتنفي   
 الستعراض الثالث لصندوق التكيف )ب(7البند 
 البالغات الوملنية )أ(9البند 
 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  10البند 
 من بروتوكول كيوتو 3من املادة  14املسائل املتعلقة ابلفقرة  )ب(11البند 
 2016 تقرير مراجعة احلساابت والبياانت املالية لعا  )أ(13البند 
 2017-2016أداء امليزانية لفرتة السنتني  )ب(13البند 
 2019-2018ية لفرتة السنتني امليزانية الربانجم )ج(13البند 
 ووافق مامر/اجتماد أملرا  كيوتو على مواصلة أعمال  على أساس اقرتاحات الرئيس. -8
تشـرين الثـاين/نوفمرب، لسـتعراض  11وعقد الرئيس جلسـة عامـة تقييميـة غـمل ر يـة، يف  -9

بشــ   كيفيــة الســمل  التقــد  احملــرز خــالل األســبود األول مــن املــامر والســتماد إف  راء األملــرا 
 .(10)قدماا اعمال املامر يف األسبود الثاين من أجل اخلروج بنتي ة انجحة

 املوافقة على تقرير واثئق التفويض -دال 
 )د( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

تشـرين الثـاين/نوفمرب، أحـال الـرئيس إف تقريـر  17يف اجللسة احلادية عشرة، املعقودة يف  -10
يشـمل إف أ  املكتـب فحـاث واثئـق التفـويض املقدمـة مـن طثلـي األملـرا   ، مـا(11)لتفـويضواثئق ا

 من مشرود النظا  الداخلي امل بق حالياا. 20ووافق علي ا، وفقاا للمادة 
ويف اجللسة نفس ا، وعلى أساس تقرير املكتب وواثئـق التفـويض اإلضـافية املقدمـة، ق ب ـل  -11

 .(12)ئق تفويض األملرا  املشاركة يف الدورةمامر/اجتماد أملرا  كيوتو واث

 حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو -ااء 
 )ه( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

ويف اجللســـة األوف، أشـــارت األمانـــة إف أ  الـــدورة الثامنـــة ملامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو  -12
، وفقـــــاا (13)الدوحـــــة لربوتوكـــــول كيوتـــــو ، تعـــــديل2012كـــــانو  األول/ديســـــمرب   8اعتمـــــدت، يف 

من بروتوكـول كيوتـو. واسـتناداا إف العـدد احلـا  ل ملـرا  يف بروتوكـول كيوتـو  21و 20للمادتني 
صــكاا. وأشــارت  144(، يبــدأ نفــاذ تعــديل الدوحــة عنــدما يصــل عــدد صــكوك القبــول إف 192)

، صكوك قبـول لتعـديل الدوحـة 2017تشرين الثاين/نوفمرب  6األمانة إف أ  الوديز استلم، حىت 
 ملرفاا. 84من 

__________ 

 .https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/informal-stocktaking-plenary-by-the-presidentانظر:  (10)
(11) FCCC/CP/2017/10-FCCC/KP/CMP/2017/7-FCCC/PA/CMA/2017/2. 
لالملــــالد علــــى قائمــــة واثئــــق التفــــويض اإلضــــافية املقدمــــة بعــــد صــــدور تقريــــر واثئــــق التفــــويض، انظــــر الوثيقــــة  (12)

FCCC/CP/2017/11 46، الفقرة. 
 .8-  أإ/1املقرر  (13)

https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/informal-stocktaking-plenary-by-the-president
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 أيلـــــــول/ 19وأبلـــــــس الـــــــرئيس مامر/اجتمـــــــاد أملـــــــرا  كيوتـــــــو ا  في ـــــــي، أودعـــــــ ، يف  -13
، صك قبوهلا لتعديل الدوحة. وحث أملرا  بروتوكـول كيوتـو الـ  تعتـز  التصـديق 2017 سبتمرب

القبــول لــدو الوديــز يف  علــى تعــديل الدوحــة علــى التع يــل يف إجراءاهتــا الداخليــة إليــداد صــكوك
أقرب وق  طكن. وبناء علـى اقـرتاح مـن الـرئيس، أحـار مامر/اجتمـاد أملـرا  كيوتـو علمـاا  الـة 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  6التصديق على تعديل الدوحة يف 
تشــــــــرين الثــــــــاين/نوفمرب، أبلــــــــس الــــــــرئيس  18ويف اجللســــــــة الثانيــــــــة عشــــــــرة، املعقــــــــودة يف  -14

ا  كيوتـــو أ  الوديـــز تلقـــى ســـبعة صـــكوك قبـــول أخـــرو لتعـــديل الدوحـــة، مـــن مامر/اجتمـــاد أملـــر 
إســبانيا وأملانيــا وبل يكــا وســلوفاكيا والســويد وفنلنــدا واململكــة املتحــدة لربي انيــا العظمــى و يرلنــدا 
الشمالية. وهن  تلـك األملـرا  علـى قبوهلـا تعـديل الدوحـة، وأبلـس مامر/اجتمـاد أملـرا  كيوتـو أ  

 صكاا  خر كي يدخل حيز النفاذ. 54تاج إف تعديل الدوحة حي
وبنـــاء علـــى اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، أحـــار مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو علمـــاا مبســـت دات  -15

 حالة التصديق على تعديل الدوحة.
ويف اجللسة املشرتكة اخلامسة عشرة ملامر األملرا ، واجللسة الرابعـة عشـرة ملامر/اجتمـاد  -16

تشـــرين  18ة التاســـعة عشـــرة ملامر/اجتمـــاد أملـــرا  ابريـــس، املعقـــودة يف أملـــرا  كيوتـــو، واجللســـ
يتصل بـ  مـن  الثاين/نوفمرب لالستماد إف البياانت اخلتامية، ذكرت أسرتاليا أ  تعديل الدوحة وما

قــرارات مِنف ــذة لــ  تتــيح اســتمرار تنفيــذ بروتوكــول كيوتــو بــني فــرتن اللتــزا  األوف والثانيــة يف انتظــار 
حاجـة إف  فاذ التعديل. وذكرت أسرتاليا أيضـاا أاـا قبلـ  تعـديل الدوحـة علـى أسـاس أ  لبدء ن

مزيـد مــن التوجيـ  مــن مامر/اجتمـاد أملــرا  كيوتـو كــي يتسـت ل ملــرا  بـدء تنفيــذ التعـديل وفــرتة 
 اللتزا  الثانية.

 احلضور -واو 
ثلـــو  ســـة أملـــرا  يف ملرفـــاا يف بروتوكـــول كيوتـــو، وط 188حضـــر الـــدورة يف بـــو  طثلـــو  -17

التفاقية فمل صفة مراقب يف بروتوكول كيوتـو، وطثلـو دولـة واحـدة مشـاركة بصـفة مراقـب، علـى 
 .(14)النحو الوارد يف املرفق

، ي بَّــــق إجــــراء قبــــول املنظمــــات املراق بــــة، الــــذي قــــرر  مــــامر 1-  أإ/36ووفقــــاا للمقــــرر  -18
قائمـــــــة  FCCC/CP/2017/2د يف الوثيقـــــــة األملـــــــرا ، علـــــــى مامر/اجتمـــــــاد أملـــــــرا  كيوتـــــــو. وتـــــــر 

ابملنظمات املراقبة ال  تقرر ماخراا السماح هلا ابملشاركة يف دورات مـامر األملـرا  ومامر/اجتمـاد 
 .(15)أملرا  كيوتو، ومامر/اجتماد أملرا  ابريس

__________ 

لالملـــالد علـــى قائمـــة احلضــــور مـــن طثلـــي ماسســــات منظومـــة األمـــم املتحــــدة، واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليــــة،  (14)
 .48، الفقرة FCCC/CP/2017/11ية، انظر الوثيقة واملنظمات غمل احلكوم

لالملالد على كامل املداولت املتعلقة ابلبند الفرعي من جدول أعمال مامر األملرا  اخلاص بقبول املنظمـات  (15)
 .18، الفقرة FCCC/CP/2017/11بصفة مراقب، انظر الوثيقة 
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 الواثئق -زاي 
وتـــو يف املوقـــز تـــرد الواثئـــق املعروضـــة علـــى الـــدورة الثالثـــة عشـــرة ملامر/اجتمـــاد أملـــرا  كي -19

 .(16)الشبكي لالتفاقية

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني -اثلثاا  
 من جدول األعمال( 3)البند 

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

ـــــة 11يف اجللســـــة  -20 ـــــة للمشـــــورة العلمي ـــــة الفرعي ـــــيس اهليئ ـــــة ، عـــــرض رئ ـــــة )هيئ والتكنولوجي
وقـد   (17)املشورة(، السيد كارلوس فولر )بليز(، مشـرود تقريـر اهليئـة عـن دورهتـا السـابعة واألربعـني

 تقريراا شفوايا عن نتائج دورن اهليئتني السادسة واألربعني والسابعة واألربعني.
ملــرا  كيوتــو ويف اجللســة نفســ ا، وبنــاء علــى اقــرتاح مــن الــرئيس، أحــار مامر/اجتمــاد أ -21

، (18)علمـــاا بتقريـــر اهليئـــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة والتكنولوجيـــة عـــن دورهتـــا السادســـة واألربعـــني
ومبشرود تقريرها عن دورهتا السابعة واألربعني، وابلتقرير الشفوي الذي قدم  رئيس اهليئة. وأعرب 

 الل السنتني املاضيتني.الرئيس عن تقدير  للسيد فولر مل ارت  يف توجي  أعمال هيئة املشورة خ

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفي  -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

يف اجللسة احلادية عشرة، قد  رئيس هيئة التنفيـذ، السـيد ملومـاس خروسـتو  )بولنـدا(،  -22
الـدورتني السادسـة ، وعرضاا شـفوايا عـن نتـائج (19)مشرود تقرير اهليئة عن دورهتا السابعة واألربعني

 واألربعني والسابعة واألربعني لل يئة.
وبنـــاء علـــى اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، أحـــار مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو علمـــاا بتقريـــر اهليئـــة  -23

ومبشــرود تقريرهــا عــن دورهتــا الســابعة واألربعــني  (20)الفرعيــة للتنفيــذ عــن دورهتــا السادســة واألربعــني
يس اهليئـة. وأعـرب الـرئيس عـن تقـدير  للسـيد خروسـتو  مل ارتـ  وابلتقرير الشفوي الذي قدمـ  رئـ

 يف توجي  أعمال هيئة التنفيذ خالل السنتني املاضيتني.

__________ 

(16) http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/session/10377/php/view/documents.php#c 
 .http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10494.phpو

(17) FCCC/SBSTA/2017/L.18. 
(18) FCCC/SBSTA/2017/4 وAdd.1. 
(19) FCCC/SBI/2017/L.19. 
(20) FCCC/SBI/2017/7 وAdd.1 2و. 

http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/session/10377/php/view/documents.php#c
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10494.php
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  املسائل املتعلقة آبلية التنمية النظيفة -رابعاا  
 من جدول األعمال( 4)البند 

الســنوي املقــد  تشــرين الثــاين/نوفمرب، أحــال الــرئيس إف التقريــر  7يف اجللســة الثالثــة، يف  -24
، الـــذي ي  ـــي (21)مـــن ا لـــس التنفيـــذي ءليـــة التنميـــة النظيفـــة إف مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو

 .2017أيلول/سبتمرب  22إف  2016أيلول/سبتمرب  18أنش ة ا لس يف الفرتة من 
وبنـاء علـى دعــوة مـن الــرئيس، قـد  رئــيس ا لـس التنفيــذي ءليـة التنميــة النظيفـة، الســيد  -25
رانك فولك  )أملانيا(، تقريراا إف مامر/اجتماد أملرا  كيوتو بش   أعمال ا لس. ولف  النتبـا  ف

إف توصية ا لس التنفيذي ءلية التنمية النظيفـة ا  يقـد  مامر/اجتمـاد أملـرا  كيوتـو توجي اتـ  
لـرئيس مجيـز األعضـاء إف ا لس بش   تش يل اءلية فيمـا بعـد اايـة فـرتة اللتـزا  الثانيـة. وشـكر ا

ــــد وب، منوهــــاا  ــــة النظيفــــة علــــى عمل ــــم ال ــــة التنمي ــــذي ءلي ــــاوبني يف ا لــــس التنفي واألعضــــاء املن
 فقق من إجنازات يف العا  املاضي. مبا
وبناءا على اقرتاح من الرئيس، أنش  مامر/اجتماد أملـرا  كيوتـو فريـق اتصـال معنيـاا  ـذ   -26

 ة كارولينا أتونن )فنلندا( والسيد اتكالين رامباو )جنوب أفريقيا(.املس لة تشرتك يف رائست  السيد
ويف اجللســـة نفســـ ا، أدف ببيـــا  طثـــل منظمـــات غـــمل حكوميـــة تُعـــت بق ـــاعي األعمـــال  -27

 والصناعة.
واعتمــد مامر/اجتمــاد أملــرا  كيوتــو، يف جلســت  احلاديــة عشــرة، وبنــاء علــى اقــرتاح مــن  -28

املعنـــو  "اإلرشـــادات املتصـــلة آبليـــة التنميـــة النظيفـــة". وشـــكر الـــرئيس  13-  أإ/3الـــرئيس، املقـــرر 
 السيدة أتونن والسيد رامباو على عمل ما الد وب.

ويف اجللسة الثالثة عشرة، أشـار الـرئيس إف أ  الرتشـيحات للم لـس التنفيـذي ءليـة التنميـة  -29
رات وتقــده هــذ  الرتشــيحات إف تقــد  بعــد، وحــث األوســار املعنيــة علــى مواصــلة املشــاو  النظيفــة م

ـــة التنفيذيـــة يف أقـــرب وقـــ  طكـــن ويف . ومب ـــرد 2018كـــانو  الثاين/ينـــاير   31موعـــد أقصـــا   األمين
استال  األمينة التنفيذية هلـذ  الرتشـيحات، ُيصـبح األعضـاء املنـاوبو  ضـمن خانـة املنت خ بـني يف الـدورة 

 للممارسة املتبعة.الثالثة عشرة ملامر/اجتماد أملرا  كيوتو، وفقاا 
وبنــــاءا علــــى اقــــرتاح مــــن الــــرئيس، انتخــــب مامر/اجتمــــاد أملــــرا  كيوتــــو أعضــــاء ا لــــس  -30

 .(22)التنفيذي ءلية التنمية النظيفة وأعضاء  املناوبني التالية أ ا هم
 اجمللس التنفي ي آللية التنمية النظيفة

 العضو املناوب العضو 
السيدة اناتليا كوشكو  هاروتيونيا  )أرمينيا( السيدة دايان دول أورواب الشرقية

 )أوكرانيا(
السيد عمر يوفوال ألكوك  السيد أجماد عبد هللا )ملديف( الدول اجلزرية الص ملة النامية

 )جامايكا(
__________ 

(21) FCCC/KP/CMP/2017/5. 
  ميكن الملالد على  خر قائمة ابألعضاء واألعضاء املناوبني على الرابط التا : (22)

http://unfccc.int/files/bodies/election and membership/application/pdf/nominations received.pdf. 

http://unfccc.int/files/bodies/election%20and%20membership/application/pdf/nominations%20received.pdf
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 اجمللس التنفي ي آللية التنمية النظيفة
 العضو املناوب العضو 

األملـــــــــرا  املدرجـــــــــة يف املرفـــــــــق 
 األول

 السيد فرانك فولك  )أملانيا( السيد بيوتر دومربوفيكي )بولندا(

درجــة يف املرفــق األملــرا  غــمل امل
 األول

 السيد ماوشيس دوا  )الصني(
  السيد بن امني س. كارمور 

 )ليرباي(

 

  املسائل املتعلقة ابلتنفي  املشرتك -خامساا  
 من جدول األعمال( 5)البند 

يف اجللســة الثالثــة، أحــال الــرئيس التقريــر الســنوي املقــدا  مــن جلنــة اإلشــرا  علــى التنفيــذ  -31
إف مامر/اجتمـــاد أملــرا  كيوتـــو، الــذي ي  ـــي أنشــ ت ا يف الفـــرتة  (23)اإلشــرا (املشــرتك )جلنـــة 

 .2017 ب/أغس س  25إف  2016أيلول/سبتمرب  22 من
وبناء على دعوة من الرئيس، قدم  انئبة رئيس جلنة اإلشرا ، السيدة غملغيتا نيكوده  -32

ت أ  التوصــيات الــ  قــدمت ا جلنــة )رومانيــا(، تقريــراا عــن التقــد  احملــرز يف أعمــال الل نــة. وأكــد
اإلشــرا  إف مامر/اجتمــاد أملــرا  كيوتــو تتعلــق افكارهــا عــن الت ــارب والــدروس املســتفادة مــن 
التنفيذ املشرتك وبتحليل ا هلا. وشكر الرئيس مجيز األعضاء واألعضاء املنـاوبني يف جلنـة اإلشـرا  

ك الدعم الالز  إلجناح تنفيذ العمل املناخي على عمل م مشملاا إف إمكانية أ  يقد  التنفيذ املشرت 
 التعاوين.

وذكَّـر الـرئيس ا  الـدورة احلاديـة والعشـرين ملــامر األملـرا  قـررت مراعـاة اخلـربة املكتســبة  -33
 6مـن املـادة  4والدروس املستفادة من استخدا  اءليات لدو وضز اءلية املشار إلي ا يف الفقـرة 

. وذكَّر أيضـاا ا  الـدورة الثانيـة عشـرة ملامر/اجتمـاد أملـرا  كيوتـو لحظـ  (24)من اتفاق ابريس
/8L./2016FCCC/SBIيف وق  سابق أ  الدروس املستفادة ترد يف الوثيقة 

(25). 
ويف اجللســـة نفســـ ا، أدف ببيـــا  طثـــل منظمـــات غـــمل حكوميـــة تُعـــت بق ـــاعي األعمـــال  -34

 والصناعة.
تقـــد   أشـــار الـــرئيس إف أ  الرتشـــيحات لل نـــة اإلشـــرا  مويف اجللســـة الثالثـــة عشـــرة،  -35

بعد، وحث األوسار املعنية على مواصلة مشاوراهتا وتقده هذ  الرتشيحات إف األمينـة التنفيذيـة 
. ومب ــرد اســتال  األمينــة 2018كــانو  الثاين/ينــاير   31موعــد أقصــا   يف أقــرب وقــ  طكــن ويف

بــني يف الــدورة التنفيذيــة هلــذ  الرتشــيحات، ُيصــبح األ عضــاء واألعضــاء املنــاوبو  ضــمن خانــة املنت خ 
 الثالثة عشرة ملامر/اجتماد أملرا  كيوتو، وفقاا للممارسة املتبعة.

__________ 

(23) FCCC/KP/CMP/2017/2. 
 )و(.37، الفقرة 21-أ  /1املقرر  (24)
 .3، الفقرة 12-  أإ/5املقرر  (25)
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وبنـــــاءا علـــــى اقـــــرتاح مـــــن الـــــرئيس، انتخـــــب مامر/اجتمـــــاد أملـــــرا  كيوتـــــو أعضـــــاء جلنـــــة  -36
 :(26)اإلشرا  وأعضاءها املناوبني التالية أ ا هم

 لى التنفي  املشرتكجلنة اإلشراف ع
 العضو املناوب العضو 

السيد ديريك أودرسو   السيد ألربت ويليامز )فانواتو( الدول اجلزرية الص ملة النامية
 )ابرابدوس(

األملـــــــــرا  املدرجـــــــــة يف املرفـــــــــق 
 األول

  -السيد كونراد رايشكي  السيدة فانيسا ليوانردي )إي اليا(
 كيسلر )أملانيا(

املرفـــــــــق  األملـــــــــرا  املدرجـــــــــة يف
األول ال  مر اقتصـاداهتا مبرحلـة 

 انتقالية

السيدة إيرينا رودزكو  السيدة إيزابيال زبوروسكا
 )بيالروس(

  تقرير جلنة االمتثال -سادساا  
 من جدول األعمال( 6)البند 

، املقـــد  إف (27)أشـــار الـــرئيس، يف اجللســـة الثالثـــة، إف التقريـــر الســـنوي لل نـــة المتثـــال -37
 أيلــــول/ 10مامر/اجتمــــاد أملــــرا  كيوتــــو، وي  ــــي األنشــــ ة الــــ  اضــــ لع   ــــا يف الفــــرتة مــــن 

 .2017أيلول/سبتمرب  8إف  2016 سبتمرب
وبنـــاء علـــى دعـــوة مـــن الـــرئيس، قـــد  الســـيد غملهـــارد لويبـــل )النمســـا(، الـــرئيس املشـــارك  -38

قــد  إف مامر/اجتمــاد أملــرا   لل لســة العامــة لل نــة المتثــال، حملــة عامــة عــن التقريــر الســنوي امل
كيوتو. وشكر الـرئيس مجيـز األعضـاء واألعضـاء املنـاوبني يف جلنـة المتثـال علـى عمل ـم الـد وب 

 خالل العا  املاضي.
ويف اجللســـة نفســـ ا، وبنـــاء علـــى اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، أحـــار مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو  -39

حملاسـبة الن ـائي اخلـاص اوكرانيـا عـن فـرتة اللتـزا  األوف علماا بتقرير جلنة المتثال وبتقريـر الت ميـز وا
. وبنــاء علــى اقــرتاح  خــر مــن الــرئيس، أعــرب مامر/اجتمــاد أملــرا  كيوتــو عــن (28)لربوتوكــول كيوتــو

امتنانــ  ل ملــرا  الــ  قــدم  مســانات إف الصــندوق الســتئماين ل نشــ ة التكميليــة لــدعم عمــل 
 .2019-2018تقده هذ  املسانات يف فرتة السنتني  جلنة المتثال، ودعا األملرا  إف

تقـد  بعـد،  ويف اجللسة الثالثة عشرة، أشار الرئيس إف أ  الرتشيحات لل نـة المتثـال م -40
وحــث األوســار املعنيــة علــى مواصــلة مشــاوراهتا وتقــده هــذ  الرتشــيحات إف األمينــة التنفيذيــة يف 

. ومب ــــرد اســــتال  األمينــــة 2018و  الثاين/ينــــاير كــــان  31موعــــد أقصــــا   أقــــرب وقــــ  طكــــن ويف
بــني يف الــدورة  التنفيذيــة هلــذ  الرتشــيحات، ُيصــبح األعضــاء واألعضــاء املنــاوبو  ضــمن خانــة املنت خ 

 الثالثة عشرة ملامر/اجتماد أملرا  كيوتو، وفقاا للممارسة املتبعة.

__________ 

 أعال . 22انظر احلاشية  (26)
(27) FCCC/KP/CMP/2017/4. 
(28) FCCC/KP/CMP/2017/CAR/UKR. 
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كيوتو أعضـاء جلنـة المتثـال وبناءا على اقرتاح من الرئيس، انتخب مامر/اجتماد أملرا    -41
 :(29)وأعضاءها املناوبني التالية أ ا هم

 فرع التيسّي -جلنة االمتثال 
 العضو املناوب العضو 

السيدة فملونيكا جاكاراسي  الدول األفريقية
 )زمبابوي(

 السيد بوبو جالاو )غامبيا(

ال امدي )اململكة  السيد عبد هللا دول  سيا واحمليط اهلادئ
 العربية السعودية(

 السيد غاو كسيانس )الصني(

األملـــــــــرا  املدرجـــــــــة يف املرفـــــــــق 
 األول

السيدة ديسياان سبيكما   السيد كوني يكو شيمادا )اليااب (
 )أسرتاليا(

األملــرا  غــمل املدرجــة يف املرفــق 
 األول

السيد طادو ديوب غويي 
 )السن ال(

 

 

 اإلنفاذجلنة االمتثال، فرع 
 العضو املناوب العضو 

السيدة ماريليا تيلما أن ونيو  السيد ايو أوسافو )غاان( الدول األفريقية
 ماجنان )موزامبيق(

األملـــــــــرا  املدرجـــــــــة يف املرفـــــــــق 
 األول

السيد جاكوب ويركسما   السيد ميال  زفارا )سلوفاكيا(
 )الفاد األورويب(

األملــرا  غــمل املدرجــة يف املرفــق 
 األول

  السيد اب موسى )موريتانيا(

  املسائل املتعلقة بصندوق التكيف -سابعاا  
 من جدول األعمال( 7)البند 

 تقرير جملس صندوق التكيُّف -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(7)البند الفرعي 

املقـــــد  إف  (30)يف اجللســـــة الثالثـــــة، أحـــــال الـــــرئيس إف تقريـــــر جملـــــس صـــــندوق التكيُّـــــف -42
 2016موز/يوليـــ   1مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو، والـــذي ي  ـــي أنشـــ ة ا لـــس يف الفـــرتة مـــن 

 .2017حزيرا /يوني   30 إف
وبناء على دعوة من الرئيس، سلَّط انئب رئيس جملس صندوق التكيُّـف، السـيد فيكتـور  -43

أثنــاء الفــرتة املشــمولة ابلتقريــر  فقــق مــن نتــائج فينــاس )اجلم وريــة الدومينيكيــة(، الضــوء علــى مــا

__________ 

 أعال . 22انظر احلاشية  (29)
(30) FCCC/KP/CMP/2017/6. 
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األخــــمل. وشــــكر الــــرئيس مجيــــز األعضــــاء واألعضــــاء املنــــاوبني يف جملــــس صــــندوق التكيُّــــف علــــى 
 عمل م الد وب.

وبناءا على اقرتاح من الرئيس، أنش  مامر/اجتماد أملـرا  كيوتـو فريـق اتصـال معنيـاا  ـذ   -44
 غاان( والسيدة جيما أورايلي ) يرلندا(.املس لة تشرتك يف رائست  السيدة بيشنس دامب  )

ويف اجللســـة الثالثـــة عشـــرة، اعتمـــد مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو، بنـــاءا علـــى اقـــرتاح مـــن  -45
املعنــــو  "تقريــــر جملــــس صــــندوق التكيــــف". وشــــكر الــــرئيس الســــيدة  13-  أإ/1الــــرئيس، املقــــرر 

 دامب  والسيدة أورايلي على عمل ما الد وب.
تقــد   فســ ا، أشــار الــرئيس إف أ  الرتشــيحات  لــس صــندوق التكيــف مويف اجللســة ن -46

بعد، وحث األوسار املعنية على مواصلة مشاوراهتا وتقده هذ  الرتشيحات إف األمينـة التنفيذيـة 
. ومب ــرد اســتال  األمينــة 2018كــانو  الثاين/ينــاير   31موعــد أقصــا   يف أقــرب وقــ  طكــن ويف
بــني يف الــدورة التنفيذيــة هلــذ  الرتشــيحا ت، ُيصــبح األعضــاء واألعضــاء املنــاوبو  ضــمن خانــة املنت خ 

 الثالثة عشرة ملامر/اجتماد أملرا  كيوتو، وفقاا للممارسة املتبعة.
وبنــــاءا علــــى اقــــرتاح مــــن الــــرئيس، انتخــــب مامر/اجتمــــاد أملــــرا  كيوتــــو أعضــــاء ا لــــس  -47

 :(31)تالية أ ا همالتنفيذي  لس صندوق التكيف وأعضاء  املناوبني ال
 جملس صندوق التكيف

 العضو املناوب العضو 
 السيد أدماسو نبييب )إثيوبيا( السيد ديفيد كالواب )زامبيا( الدول األفريقية

السيد مملزا شوك  علي  دول  سيا واحمليط اهلادئ
 )بن الديش(

السيد مسعود ريزفانيا  راحاغي 
 )مج ورية إيرا  اإلسالمية(

زكاراي   -السيد  را  تمل  الشرقيةدول أورواب 
 )أرمينيا(

 السيدة أردايان سوكو  )ألبانيا(

السيدة عايدة فيالسكو مون ملا  السيدة ابرابرا شيفر )أملانيا( دول أورواب ال ربية ودول أخرو
 )إسبانيا(

األملـــــــــرا  املدرجـــــــــة يف املرفـــــــــق 
 األول

السيدة سيلفيا  بيل يشمل 
 )بل يكا(

 غريلر )سويسرا(السيدة يوكا 

األملــرا  غــمل املدرجــة يف املرفــق 
 األول

  السيد تشارلز مواتي )كينيا(

 السيد انريش شارما )نيبال( السيد شيبي  مايكوت )أوغندا( أقل البلدا  منواا 

 االستعراض الثالث لصندوق التكيف -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(7)البند الفرعي 

كيوتو، يف جلست  األوف، إحالة هذا البند الفرعي مـن جـدول قرر مامر/اجتماد أملرا    -48
 األعمال إف هيئة التنفيذ لتنظر في .

__________ 

 أعال . 22انظر احلاشية  (31)
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واعتمد مامر/اجتماد أملرا  كيوتو يف جلست  الثالثة عشـرة، بنـاءا علـى توصـية مـن هيئـة  -49
 املعنو  "الستعراض الثالث لصندوق التكيُّف". 13-  أإ/2، املقرر (32)التنفيذ

التقرير املتعلق ابجتماع املائردة املسرتديرة الروزاري الرفيرس املسرتون بشرأن  -اثمناا  
  زايدة الطموح يف االلتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو

 من جدول األعمال( 8)البند 
املتعلـق ابجتمـاد املائـدة املسـتديرة الـوزاري  (33)يف اجللسة الثالثة، أشار الرئيس إف التقريـر -50

 5، املعقـــود يف (34)الرفيـــز املســـتوو بشـــ   زايدة ال مـــوح يف اللتزامـــات مبوجـــب بروتوكـــول كيوتـــو
 .2014حزيرا /يوني  

وشــدد الــرئيس علــى احلاجــة إف التع يــل ببــدء نفــاذ تعــديل الدوحــة، وأكــد علــى أنيـــة  -51
قبل األملـرا  املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة الـ  لـدي ا  التخفيضات ال موحة لالنبعااثت من

التزامات يف فرتة اللتـزا  الثانيـة. واقـرتح الـرئيس أ  اـري السـيد لـوك دونيفـالو )في ـي( مشـاورات 
 بش   هذ  املس لة وأ  يقد  تقريراا إف مامر/اجتماد أملرا  كيوتو عن نتائ  ا.

الـــرئيس الســـيد دونيفـــالو علـــى عملـــ  الـــد وب وأبلـــس  ويف اجللســـة احلاديـــة عشـــرة، شـــكر -52
مامر/اجتماد أملرا  كيوتو بعد  التوصل حىت حين ، إف أي توافق يف اءراء بش   هذ  املس لة. 

 16)ج( و10وبنــاء علــى اقــرتاح مــن الــرئيس، وافــق مامر/اجتمــاد أملــرا  كيوتــو، عمــالا ابملــادتني 
ى إدراج هـذا البنـد يف جـدول األعمـال املاقـ  لدورتـ  من مشرود النظا  الداخلي املعمول ب ، عل

 (.2018الرابعة عشرة )كانو  األول/ديسمرب 

املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول واستعراض ار    -اتسعاا  
  (35)املعلومات

 من جدول األعمال( 9)البند 

 البالغات الوطنية -ألف 
 عمال()أ( من جدول األ9)البند الفرعي 

قرر مامر/اجتماد أملرا  كيوتو، يف جلست  األوف، إحالة هذا البند الفرعي مـن جـدول  -53
 األعمال إف هيئة التنفيذ لتنظر في .

ولحــــمت مامر/اجتمــــاد أملــــرا  كيوتــــو، يف جلســــت  احلاديــــة عشــــرة، اســــتنتاجات هيئــــة  -54
ني الثانية املقدمة مـن األملـرا  املدرجـة املتعلقة  الة تقده واستعراض تقارير فرتة السنت (36)التنفيذ

يف املرفـــق األول لالتفاقيـــة. ولحـــمت مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو أيضـــاا أ  اهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ 
__________ 

(32) FCCC/SBI/2017/19 94، الفقرة. 
 .8-  أإ/1من املقرر  10النحو امل لوب يف الفقرة على  (33)
(34) FCCC/KP/CMP/2014/3. 
 من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  7يرد تعريف مص لح "ملر  مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  (35)
(36) FCCC/SBI/2017/19 16، الفقرة. 
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ستواصــــل نظرهــــا يف لميــــز وتوليــــف تقــــارير فــــرتة الســــنتني الثانيــــة أثنــــاء دورهتــــا الثامنــــة واألربعــــني 
 (.2018أاير/مايو  -)نيسا /أبريل 

رير التجميس واحملاسبة السنوي املتعلق بفرتة االلتزام الثانية لألطرراف املدرجرة يف تق -ابء 
 املرفق ابء مبوجب بروتوكول كيوتو

 )ب( من جدول األعمال(9)البند الفرعي 
يف اجللســة الثالثــة، أشــار الــرئيس إف تقريــر الت ميــز واحملاســبة الســنوي املتعلــق ابألملــرا   -55

. وأحار مامر/اجتمـاد أملـرا   (37)2017 مبوجب بروتوكول كيوتو عن عا املدرجة يف املرفق ابء 
 كيوتو علماا ابملعلومات الواردة يف هذا التقرير.

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -عاشراا  
 من جدول األعمال( 10)البند 

قــــرر مامر/اجتمــــاد أملــــرا  كيوتــــو، يف جلســــت  األوف، إحالــــة هــــذا البنــــد مــــن جــــدول  -56
 ألعمال إف هيئة التنفيذ لتنظر في .ا

، اعتمـد مامر/اجتمـاد أملـرا  كيوتـو، يف جلسـت  (38)وبناء على توصية مـن هيئـة التنفيـذ -57
املعنــــو  "الســــتعراض الرابــــز لتنفيــــذ إملــــار بنــــاء القــــدرات يف  13-  أإ/4احلاديــــة عشــــرة، املقــــرر 

 كول كيوتو".البلدا  ال  مر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية مبوجب بروتو 

  يلي: املسائل املتعلقة مبا -حادي عشر
 من جدول األعمال( 11)البند 

 من بروتوكول كيوتو 2من املادة  3الفقرة  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(11)البند الفرعي 

 من بروتوكول كيوتو 3من املادة  14الفقرة  -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(11)البند الفرعي 

)أ( مـــن 11مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو، يف جلســـت  األوف، إحالـــة البنـــد الفرعـــي قـــرر  -58
)ب( مــن جــدول األعمــال إف هيئــة التنفيــذ 11جــدول األعمــال إف هيئــة املشــورة والبنــد الفرعــي 

 لتنظرا في ما.
ـــة عشـــرة، أ  األملـــرا  م -59 ختـــرج  ولحـــمت مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو، يف جلســـت  الثاني

 ددة بش   هذ  املس لة، وأ  هيئة املشـورة وهيئـة التنفيـذ ستواصـال  النظـر في ـا يف  ابستنتاجات
 (.2018أاير/مايو  - دوراهتما املقبلة )نيسا /أبريل

__________ 

(37) FCCC/KP/CMP/2017/3 وAdd.1. 
(38) FCCC/SBI/2017/19 114-112، الفقرات. 
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مسرررائل أخررررن نالرررة مرررن اهليئترررني الفررررعيتني إىل مرررؤمتر األطرررراف العامرررل  -اثين عشر
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 جدول األعمال(من  12)البند 

لحـــمت مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو، يف جلســـت  الثانيـــة عشـــرة، عـــد  إاثرة أي مســـائل  -60
 أخرو يف إملار هذا البند من جدول األعمال.

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -اثلث عشر
 من جدول األعمال( 13)البند 

 2016 تقرير مراجعة احلساابت والبياانت املالية لعام -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(13)البند الفرعي 

 2017-2016أداء امليزانية لفرتة السنتني  -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(13)البند الفرعي 

)أ( 13قــــرر مامر/اجتمــــاد أملــــرا  كيوتــــو، يف جلســــت  األوف، إحالــــة البنــــدين الفــــرعيني  -61
 و)ب( من جدول األعمال إف هيئة التنفيذ لتنظر في ما.

واعتمد مامر/اجتماد أملرا  كيوتو، يف جلست  الثانية عشرة، بناءا على توصية من هيئة  -62
 .(39)املعنو  "املسائل اإلدارية واملالية واملاسسية" 13-أإ  /5التنفيذ، املقرر 

 2019-2018امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني  -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(13)البند الفرعي 

)ج( مــن 13مامر/اجتمــاد أملــرا  كيوتــو، يف جلســت  األوف، إحالــة البنــد الفرعــي قــرر  -63
 جدول األعمال إف هيئة التنفيذ لتنظر في .

وبنــــاءا علــــى توصــــيات مــــن هيئــــة التنفيــــذ -64
، اعتمــــد مامر/اجتمــــاد أملــــرا  كيوتــــو، يف (40)

 جلست  الثانية عشرة، املقررين التاليني:
 "؛2019-2018  "امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني املعنو  13-  أإ/6املقرر  )أ( 
املعنــو  "ميزانيــة ســ ل املعــامالت الــدو  ومن  يــة فصــيل  13-  أإ/7املقــرر  )ب( 

 ".2019-2018رسوم  لفرتة السنتني 

__________ 

(39) FCCC/SBI/2017/19 150-144، الفقرات. 
(40) FCCC/SBI/2017/7/Add.1. 
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  اجلزء الرفيس املستون -رابس عشر
 (41)من جدول األعمال( 14)البند 

  مسائل أخرن -خامس عشر
 جدول األعمال(من  15)البند 

تثـــر أي  لحـــمت مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو، يف جلســـت  الثانيـــة عشـــرة، أ  األملـــرا  م -65
 مس لة أخرو يف إملار هذا البند من جدول األعمال.

  اختتام الدورة -سادس عشر
 من جدول األعمال( 16)البند 

بعـة عشـرة ملامر/اجتمـاد يف اجللسة املشرتكة اخلامسـة عشـرة ملـامر األملـرا ، واجللسـة الرا -66
أملــــرا  كيوتــــو، واجللســــة التاســــعة عشــــرة ملامر/اجتمــــاد أملــــرا  ابريــــس، أدف طثلــــو   موعــــات 

 .(42)أملرا  ومنظمات مراقبة ببياانت ختامية
تشــــــرين  18ويف اجللســــــة اخلامســــــة عشــــــرة ملامر/اجتمــــــاد أملــــــرا  كيوتــــــو، املعقــــــودة يف  -67

نة مامر/اجتماد أملرا  كيوتو ا  املقررات املتخذة يف الدورة الثاين/نوفمرب، أبلس أحد طثلي األما
ا  اثر يف امليزانية تت ـاوز امليزانيـة األساسـية  ترتتب علي الثالثة عشرة ملامر/اجتماد أملرا  كيوتو م

 .2019-2018للفرتة 

اعتمرررراد مشررررروع تقريررررر مررررؤمتر األطررررراف العامررررل بوصررررفه اجتمرررراع األطررررراف يف  -ألف 
 وتو عن دورته الثالثة عشرةبروتوكول كي
 )أ( من جدول األعمال(16)البند الفرعي 

تشــرين  18نظــر مامر/اجتمــاد أملــرا  كيوتــو، يف جلســت  اخلامســة عشــرة، املعقــودة يف  -68
الثـــاين/نوفمرب، يف مشـــرود التقريـــر عـــن دورتـــ  الثالثـــة عشـــرة، وأذ   للمقـــرر، بنـــاءا علـــى اقـــرتاح مـــن 

 ورة، بتوجي  من الرئيس ومبساعدة األمانة.الرئيس، ابستكمال تقرير الد

 إغالق الدورة -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(16)البند الفرعي 

بنـــاء علـــى اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، اعتمـــد مامر/اجتمـــاد أملـــرا  كيوتـــو، يف جلســـت  الثانيـــة  -69
ــــا الف 13-  أإ/1عشــــرة، القــــرار  ــــة أملاني ــــا  حلكومــــة مج وري ــــو  "اإلعــــراب عــــن المتن ــــة املعن ادي

 ولسكا  مدينة بو ".
ـــدورة الثالثـــة عشـــرة ملامر/اجتمـــاد  -70 ويف اجللســـة اخلامســـة عشـــرة، أعلـــن الـــرئيس إغـــالق ال

 أملرا  كيوتو.
__________ 

 .159-154، الفقرات FCCC/CP/2017/11انظر الوثيقة  (41)
 .165-163، الفقرات FCCC/CP/2017/11انظر الوثيقة  (42)
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 املرفق

األطررراف يف بروتوكررول كيوتررو، واألطررراف يف االتفاقيررة الرر   مررل صررفة   
 مراقررب يف بروتوكررول كيوتررو، والرردول املراقبررة الرر  حضرررت الرردورة الثالثررة
عشررررة ملرررؤمتر األطرررراف العامرررل بوصرررفه اجتمررراع األطرررراف يف بروتوكرررول  

 كيوتو
 ]ابإلنكليزية فقط[

A. Parties to the Kyoto Protocol 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Angola 

Antigua and Barbuda 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaijan 

Bahamas 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

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 

Czechia  

Democratic People’s 
Republic of Korea 

Democratic Republic of  
the Congo 

Denmark 

Djibouti 

Dominica 

Dominican Republic 

Ecuador 

Egypt 

El Salvador 

Equatorial Guinea 

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 

Malawi 

Malaysia 

Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Mauritania 
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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 

Saint Vincent and the 
Grenadines 

Samoa 

Sao Tome and Principe 

Saudi Arabia 

Senegal 

Serbia 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovakia 

Slovenia 

Solomon Islands 

Somalia 

South Africa 

Spain 

Sri Lanka 

Sudan 

Suriname 

Swaziland  

Sweden 

Switzerland 

Syrian Arab Republic 

Tajikistan 

Thailand 

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

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. Parties to the Convention that are observers to the Kyoto Protocol 

Andorra 

Canada 

South Sudan 

State of Palestine 

United States of America 

C. Observer States 

Holy See 

    


