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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة العاشرة
  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١٢-١ليما، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  يةاملسائل التنظيم
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛  )ب(  
  عمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أ  )ج(  
  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض؛  )د(  
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  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

   .ملتعلقة بآلية التنمية النظيفةاملسائل ا  -٤
  .سائل املتعلقة بالتنفيذ املشتركامل  -٥
  .تقرير جلنة االمتثال  -٦
  :صندوق التكيف  -٧

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

بـشأن زيـادة    التقرير املتعلق باجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املـستوى            -٨
  .الطموح يف االلتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو

  :املعلومات واستعراض هذه )١(املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول  -٩
  البالغات الوطنية؛  )أ(  
 مـن بروتوكـول     ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          )ب(  

  األوىل؛كيوتو املتعلقة بفترة االلتزام 
تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق بـاء             )ج(  

  .مبوجب بروتوكول كيوتو
مـن تعـديل    )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (إيضاح النص الوارد يف الفرع زاي         -١٠

 متوسـط "الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر استخدامها لتحديد       
  ".االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة

  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١١
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ والفقرة ٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٢
امل بوصفه اجتمـاع    مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف الع          -١٣

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٤

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤أداء امليزانية يف فترة السنتني   )ب(  

__________ 

 . من بروتوكول كيوتو١ املادة  من٧يف الفقرة " طرف مدرج يف املرفق األول"يرد تعريف مصطلح  )١(
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  :اجلزء الرفيع املستوى  -١٥
  بيانات األطراف؛  )أ(  
  .املشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات   )ب(  

  .مسائل أخرى  -١٦
  :اختتام الدورة  -١٧

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول            )أ(  
  كيوتو عن دورته العاشرة؛

  .إغالق الدورة  )ب(  

  نبذة عامة: التنظيم املقترح للدورة  -ثانياً  
 مبناسـبة   ٢٠١٤ديـسمرب   /نون األول  كا ١سُيقام حفل ترحييب صباح يوم االثنني         -١

  .افتتاح مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف ليما، بريو
وسيفتتح الدورةَ العشرين للمؤمتر رئيس مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عـشرة              - ٢

وسيقترح انتخاب رئيس الدورة العشرين للمؤمتر، الذي سيتوىل أيضاً رئاسة مؤمتر األطراف 
) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      العامل بوصفه   

وسيتناول مؤمتر األطراف بعض املسائل التنظيمية واإلجرائية املدرجة يف         . يف دورته العاشرة  
وسُيحيل مؤمتر األطراف بنوداً من جدول أعماله إىل اهليئتني الفرعيتني، حـسب            . ٢  البند

وبعد ذلك ُتفتتح الدورة العاشرة  .العامة االفتتاحية ملؤمتر األطرافمث ُترفع اجللسة . االقتضاء
 من جدول أعمالـه املؤقـت،       ١اجتماع األطراف، الذي سيتناول البند      /ملؤمتر األطراف 

، مبا يف ذلك إقرار جـدول األعمـال         ٢وكذلك بعض املسائل اإلجرائية املدرجة يف البند        
اجتماع األطراف بنوداً من جدول أعمالـه إىل        /وسُيحيل مؤمتر األطراف  . وتنظيم األعمال 

 /مث ُترفع اجللسة العامة االفتتاحية ملـؤمتر األطـراف        . اهليئتني الفرعيتني، حسب االقتضاء   
  .اجتماع األطراف

اجتماع األطراف  /وبعد الشروع يف العمل، سيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف          -٣
واسـتناداً إىل   . ملقدمة من جمموعات األطراف   جلسة عامة مشتركة لالستماع إىل البيانات ا      

توجيهات اهليئة الفرعية للتنفيذ اليت حتث األطراف والرؤساء على اختتام املـؤمتر يف الوقـت       
  . ، ُيتوخى أن تكون البيانات املقدمة باسم جمموعات األطراف موجزة)٢(املناسب

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٨، الفقرة . 
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رة العشرين ملؤمتر األطـراف     وَتقّرر أن تقترن الدورات التالية للهيئات الفرعية بالدو         -٤
  :اجتماع األطراف/والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

  الدورة احلادية واألربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  
  الدورة احلادية واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ؛  )ب(  
  . ديربان للعمل املعّززالدورة الثالثة للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج  )ج(  

اجتماع األطراف جلسات عامة خـالل      /وسيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      -٥
األسبوع األول لتناول البنود املتبقية من جدويل أعماهلما اليت لن ُتحال إىل اهليئـة الفرعيـة                

  .أو اهليئة الفرعية للتنفيذ/للمشورة العلمية والتكنولوجية و
لالطالع (ديسمرب  / كانون األول  ٩ الرفيع املستوى صباح يوم الثالثاء       وسُيفتتح اجلزء   -٦

  ). أدناه٦٨-٦٣على مزيد من التفاصيل بشأن اجلزء الرفيع املستوى، انظر الفقرات 
ولضمان إغالق املؤمتر يف الوقت احملدد، ُتدعى األطراف إىل بذل ما يف وسعها مـن            -٧

. ديـسمرب / كـانون األول   ١٢هر يوم اجلمعة    جهود الختتام اجللسات خالل فترة ما بعد ظ       
اجتماع األطراف صباح يوم اجلمعة نفسه جلسات       /وسيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    

  . عامة منفصلة العتماد املقررات واالستنتاجات املوصى هبا يف دورة كل منهما
ـ               -٨ اح وملا كانت مخس هيئات ستجتمع خالل فترة انعقاد الدورة، فإن الوقـت املت

وستنظَّم اجللسات وفقاً السـتنتاجات اهليئـة الفرعيـة         . لالجتماعات سيكون حمدوداً جداً   
 لضمان احترام املمارسات الواضحة والفعالة يف إدارة الوقت، وكذلك اإلجراءات           )٣(للتنفيذ

وبغيـة حتقيـق االسـتفادة      . وممارسات العمل ذات الصلة اليت اتفقت عليها مجيع األطراف        
وضمان إغالق املؤمتر يف الوقت احملدد، جيـوز         يز الزمين املتاح للمفاوضات   القصوى من احل  

وستستند . للرؤساء، بالتشاور مع األطراف، اقتراح تدابري لتوفري الوقت وُنهجٍ لتسريع العمل          
اقتراحاهتم إىل هذه املشاورات، وإىل الورقات والبيانات ذات الصلة املقدَّمة أثناء اجللـسات             

  .)٤(أو استنتاجات سابقة يف هذا الشأن/عي أية مفاوضات والعامة، وسترا
ونظراً للقيود اليت يفرضها الوقت والجتماع اهليئات اخلمس مجيعها خـالل فتـرة               -٩

األسبوعني، يرجى من اجملموعات ضبط توقيت اجتماعاهتا حىت يتسىن بدء املناقشات يف إطار             
طراف إىل استخدام وقـت املفاوضـات   وسُتدعى األ. اهليئات اخلمس كلها يف الوقت احملدد 

  .أمثل استخدام واختتام النظر يف القضايا يف وقت مبكر تيسرياً إلغالق املؤمتر يف الوقت احملدد

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2014/8 ٢٢١-٢١٨، الفقرات. 
 . أعاله٢مبا يف ذلك االستنتاجات املشار إليها يف احلاشية  )٤(
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، ُحـدِّد   )٥(ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني           -١٠
ُيتوخى من ذلك إتاحة وقـت كـاٍف        ، و ٠٠/١٨موعد انتهاء مجيع اجللسات قبل الساعة       

لألطراف واجملموعات اإلقليمية للتحضري للجلسات اليومية، ولكن جيوز يف ظروف استثنائية،           
  .حسب كل حالة على حدة، مواصلة اجللسات ملدة ساعتني إىل ثالث ساعات

 بأن تتبع األمانة، عند تنظـيم فتـرات الـدورات،           )٦(وأوصت اهليئة الفرعية أيضاً     -١١
جلسات أفرقـة    أو/مارسة القائمة على عدم عقد أكثر من جلستني من اجللسات العامة و           امل

االتصال يف وقت واحد، على أال يتجاوز قدر اإلمكان جمموع عدد اجللسات اليت ُتعقـد يف                
وأوصت اهليئة الفرعية األمانة    . وقت واحد، مبا يف ذلك اجللسات غري الرمسية، ست جلسات         

 وضع اجلدول الزمين للجلسات، مراعاة القيود اليت تواجهها الوفود          كذلك بأن تواصل، عند   
  .وبأن تتجنب قدر اإلمكان التعارض بني مواعيد اجللسات اليت تتناول قضايا متماثلة

وسُيسترشد مببادئ االنفتاح والشفافية والشمول يف تنظيم العمل يف اجللسات الـيت              -١٢
 وحتقيقاً هلذه الغاية، سيستمر بذل اجلهود، على غرار .تسبق مؤمتر ليما وتلك اليت ُتعقد خالله    

املؤمترات األخرية، لتطبيق هذه املبادئ من خالل استخدام اجللسات العامة غـري الرمسيـة،              
وتعزيز إتاحة الوثائق إلكترونياً، واإلعالن عن اجللسات يف الوقت املناسب، وبث املعلومات            

  . ومن خالل املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية وتويترعن اجللسات عرب دائرة تلفزيونية مغلقة، 

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -١  
اجتماع األطراف رئيس مؤمتر األطراف يف      /سيفتتح الدورةَ العاشرة ملؤمتر األطراف      -١٣

، بيئة يف بريو   فيدال أوتالورا، وزير ال    - السيد مانويل خرياردو بيدرو بولغار    دورته العشرين،   
وقد رشحت  . اجتماع األطراف يف دورته العاشرة    /الذي سيعمل أيضاً رئيساً ملؤمتر األطراف     

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب السيد بولغار أوتالورا، وفقاً ملبدأ التناوب بـني              
  .اجملموعات اإلقليمية على الرئاسة

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٩، الفقرة. 
)٦( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 



FCCC/KP/CMP/2014/1 

GE.14-16939 6 

  املسائل التنظيمية  -٢  

  األعمالإقرار جدول   )أ(  
 أعّدت األمانة، باالتفاق مع رئـيس الـدورة التاسـعة ملـؤمتر             :معلومات أساسية   -١٤

، مشروع جدول األعمال املؤقت للـدورة العاشـرة ملـؤمتر           )٧(اجتماع األطراف /األطراف
  .اجتماع األطراف، بعد التشاور مع املكتب واألطراف/األطراف

  .طراف إىل إقرار جدول أعمالهاجتماع األ/ سُيدعى مؤمتر األطراف:اإلجراء  -١٥

FCCC/KP/CMP/2014/1    مذكرة مقدمة مـن    . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 التنفيذيةاألمينة 

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

شاورات لتعيني مرشح ميثل طرفاً يف الربوتوكول ليحل حمـل          بروتوكول كيوتو، لزم إجراء م    
واألطـراف مـدعوة إىل     .  من بروتوكول كيوتو   ١٣ من املادة    ٣هذا العضو، وفقاً للفقرة     

نساء لشغل   ترشيح  والنظر بصورة فعلية يف    ١٨-م أ /٢٣ و ٧-م أ /٣٦الرجوع إىل املقررين    
  .فاقية أو بروتوكول كيوتواملناصب االنتخابية يف أية هيئة منشأة مبقتضى االت

اجتماع األطراف، حسب االقتضاء، إىل انتخاب      / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -١٧
أعضاء إضافيني يف مكتب الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عـشرة             

 يف  حمل أي أعضاء ميثلـون دوالً ليـست أطرافـاً          اجتماع األطراف ليحلوا  /ملؤمتر األطراف 
  .بروتوكول كيوتو

  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني  )ج(  
اجتماع األطراف إىل املوافقة على تنظيم أعمـال        / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -١٨

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

. االستجابة للظروف والتطورات املستجدة، واالسترشاد مببادئ االنفتاح والشفافية والشمول        
اجتماع األطراف عمله هبـدف ضـمان تنـاول         /ويف هذا السياق، سينظم مؤمتر األطراف     

  .ته العاشرةالواليات املسندة إليه يف دور

__________ 

 ).بولندا(ف هو السيد مارسني كوروليك اجتماع األطرا/رئيس الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف )٧(
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FCCC/KP/CMP/2014/1    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمينة التنفيذية

FCCC/SBSTA/2014/3    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2014/9    مذكرة مقدمـة مـن     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمينة التنفيذية

  املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )د(  
 سينظر املكتب يف وثائق التفويض املقّدمـة مـن األطـراف يف             :معلومات أساسية   -١٩

اجتماع األطـراف يف دورتـه      /االتفاقية وسُيقدِّم تقريره عن هذه الوثائق إىل مؤمتر األطراف        
  .)٨(العاشرة العتماده

اجتماع األطراف إىل املوافقة على التقرير املتعلـق        / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٢٠
اجتمـاع  /بوثائق تفويض ممثلي األطراف الذين حيضرون الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف           

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

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

  .صكوك القبول اليت تلقاها الوديع فيما يتعلق بتعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو
اجتماع األطراف اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمة      / قد يوّد مؤمتر األطراف    :اإلجراء  -٢٢

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

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -٣  

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

بشأن مشاريع املقررات أو االستنتاجات املقدمـة إىل مـؤمتر          مجلة أمور، عن أية توصيات      
__________ 

 إىل أن وثائق التفويض الواردة من األطراف يف بروتوكول كيوتو صاحلة ملـشاركة             ١-م أإ /٣٦يشري املقرر    )٨(
اجتماع األطراف، وإىل أن مكتب مـؤمتر األطـراف         /ممثليها يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      

، وفقاً لإلجراءات املتبعة، لكي يوافق عليها مؤمتر األطراف ومؤمتر          سيقدم تقريراً واحداً عن وثائق التفويض     
وملزيد من املعلومات عن تقدمي وثائق التفويض، انظر شروح جدول األعمال           . اجتماع األطراف /األطراف

 .٢٩ و٢٨، الفقرتان FCCC/CP/2014/1املؤقت للدورة العشرين ملؤمتر األطراف، الواردة يف الوثيقة 
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اجتماع األطراف ليعتمدها يف دورته العاشرة والناشئة عن أعمال اهليئة الفرعية يف            /األطراف
دورتيها األربعني واحلادية واألربعني، كما سيبلغ عن أية قضايا أخرى كُلفت اهليئة الفرعيـة              

  .بالنظر فيها
اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بالتقدم احملرز /ى مؤمتر األطراف سُيدع:اإلجراء  - ٢٤

، والنظر يف مشاريع املقـررات أو االسـتنتاجات         ٢٠١٤يف أعمال اهليئة الفرعية يف عام       
  .املوصى باعتمادها

FCCC/SBSTA/2014/2 
  Add.1و

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة عـن         
 ١٥  إىل ٤ ملعقودة يف بون يف الفترة من     دورهتا األربعني، ا  

 ٢٠١٤يونيه /حزيران

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

اجتمـاع  /توصيات بشأن مشاريع املقررات أو االستنتاجات املقدمة إىل مـؤمتر األطـراف           
تمدها يف دورته العاشرة والناشئة عن أعمال اهليئة الفرعية يف دورتيها األربعـني             األطراف ليع 

  .واحلادية واألربعني، كما سيبلغ عن أية قضايا أخرى كُلفت اهليئة الفرعية بالنظر فيها
اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بالتقدم احملرز / سُيدعى مؤمتر األطراف:اإلجراء  - ٢٦

، والنظر يف مشاريع املقـررات أو االسـتنتاجات         ٢٠١٤الفرعية يف عام    يف أعمال اهليئة    
  .املوصى باعتمادها

FCCC/SBI/2014/8 
  Add.1و

األربعني، املعقـودة يف     تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا     
 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥ إىل ٤بون يف الفترة من 

  املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة  -٤  
 يتضّمن التقرير السنوي املقدم من آلية التنمية النظيفة إىل مـؤمتر            :معلومات أساسية   -٢٧

اجتماع األطراف معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة الناتج عن             /األطراف
ويتناول التقريـر أيـضاً     . )٩(اإلجراءات اليت اختذها اجمللس أثناء آخر سنة من سنوات عمله         

__________ 

، على أن يقّدم اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة          ٥ إىل   ٢، املرفق، الفقرات من     ١-م أإ /٣ينص املقرر    )٩(
اجتماع األطراف، وفقاً لألحكام الـواردة يف       /تقريراً عن أنشطته إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف         

 التقارير السنوية ويقدم    اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ويستعرض  طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة،      
اجتماع األطراف يف دورتيه    /ووفقاً ملا طلبه مؤمتر األطراف    . اإلرشادات ويتخذ القرارات، حسب االقتضاء    

اجتماع األطـراف   /الثانية والثالثة، يغطي التقرير املقدم إليه الفترة املمتدة من الدورة السابقة ملؤمتر األطراف            
دورة مـؤمتر    باالقتران مـع    يسبق مباشرةً االجتماع الذي يعقده اجمللس      إىل اجتماع اجمللس التنفيذي الذي    

 ).٧، الفقرة ٣-م أإ/٢، واملقرر ١١، الفقرة ٢-م أإ/١املقرر (اجتماع األطراف /األطراف
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اإلشراف، وكذلك توصيات اجمللس التنفيذي بشأن مسائل حمددة، مبا فيها املـسائل            مسائل  
وطلـب مـؤمتر    . اجتماع األطـراف يف الـسنوات الـسابقة       /اليت طلبها مؤمتر األطراف   

اجتماع األطراف أيضاً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصـل مناقـشاهتا بـشأن              /األطراف
وسيقّدم رئيس اجمللس التنفيذي تقريـراً       .)١٠(مية النظيفة استعراض طرائق وإجراءات آلية التن    

شفوياً موجزاً يسلّط فيه الضوء على مهام اجمللس وإجنازاته خالل الـسنة املاضـية وعلـى                
  .التحديات اليت سيواجهها يف املستقبل

اإلحاطـة علمـاً بـالتقرير     اجتماع األطراف إىل/ سُيدعى مؤمتر األطراف :اإلجراء  -٢٨
والنظر يف هذا البند هبدف تقدمي إرشادات تتعلق بآليـة التنميـة             لس التنفيذي السنوي للمج 

اجتماع األطراف أيضاً إىل النظر يف أية توصيات تقـدمها          /وسُيدعى مؤمتر األطراف  . النظيفة
   .اللجنة التنفيذية الفرعية، حسب االقتضاء

ء اجمللـس   اجتماع األطراف كذلك إىل انتخاب أعـضا      /وسُيدعى مؤمتر األطراف    -٢٩
  .التنفيذي وأعضائه املناوبني، حسب االقتضاء

FCCC/KP/CMP/2014/5          التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة
املقّدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف        

 )اجلزءان األول والثاين(يف بروتوكول كيوتو 

  <http://cdm.unfccc.int> ملزيد من املعلومات، انظر

  املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشترك  -٥  
 يتضمن التقرير السنوي املقّدم من جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك           :معلومات أساسية   -٣٠

اجتماع األطراف معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ آلية التنفيـذ املـشترك             /إىل مؤمتر األطراف  
ويتنـاول التقريـر    . ا اللجنة أثناء آخر سنة من سنوات عملـها        الناتج عن اإلجراءات اليت اختذهت    

مسائل اإلشراف، وكذلك توصيات اللجنة بشأن مسائل حمددة، مبا يف ذلك املسائل الـيت               أيضاً
اجتمـاع  /وطلب مؤمتر األطـراف . اجتماع األطراف يف السنوات السابقة/طلبها مؤمتر األطراف 

فيذ أن تعّد توصيات، مبا فيها توصيات بشأن مشروع املبادئ          األطراف أيضاً إىل اهليئة الفرعية للتن     
وسيقدِّم . )١١(اجتماع األطراف /التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف        

رئيس جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك تقريراً شفوياً موجزاً يسلِّط فيه الضوء على مهام اللجنة               
  .لعام املاضي وعلى التحديات اليت ستواجهها يف املستقبلوإجنازاهتا خالل ا

__________ 

 .٩-م أإ/٤املقرر  )١٠(
ـ          /أشار مؤمتر األطراف  . ٨-م أإ /٦املقرر   ) ١١( دهتا اجتماع األطراف يف دورته التاسعة إىل االستنتاجات الـيت اعتم

بشأن مواصلة النظر يف استعراض املبادئ التوجيهيـة للتنفيـذ           اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والثالثني      
 . اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة/املشترك، هبدف التوصية مبشروع مقرر ينظر فيه مؤمتر األطراف



FCCC/KP/CMP/2014/1 

GE.14-16939 10 

اجتماع األطراف إىل اللجنة كذلك أن تقـدم توصـيات          /وطلب مؤمتر األطراف    -٣١
مستفيضة بشأن نظام االعتماد اخلاص بالتنفيذ املشترك مبا يتماشى مع نظام آلية التنمية النظيفة 

ظر فيها اللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا     ، لكي تن  )ب(١٥، الفقرة   ٨-م أإ /٦ويراعي املقرر   
  . )١٢()٢٠١٤يونيه /املعقودة يف حزيران(األربعني 

اجتماع األطراف إىل اإلحاطـة علمـاً بـالتقرير    / سُيدعى مؤمتر األطراف :اإلجراء  -٣٢
السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك والنظر يف هذا البند هبدف تقـدمي إرشـادات               

اجتماع األطراف أيضاً إىل النظـر يف أيـة         /وسُيدعى مؤمتر األطراف  . املشتركبشأن التنفيذ   
  .توصيات تقدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ، حسب االقتضاء

اجتماع األطراف كذلك إىل انتخـاب أعـضاء جلنـة          /وسُيدعى مؤمتر األطراف    -٣٣
  .اإلشراف على التنفيذ املشترك وأعضائها املناوبني، حسب االقتضاء

FCCC/KP/CMP/2014/4 

 

التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك املقّدم        
إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف         

  كيوتوبروتوكول 
  <http://ji.unfccc.int/index.html> ملزيد من املعلومات، انظر

  تقرير جلنة االمتثال  -٦  
 املقّدم من جلنة االمتثـال إىل       )١٣(لسنوي التاسع  يتضمن التقرير ا   :معلومات أساسية   -٣٤

اجتماع األطراف معلومات عن أنشطة جلنة االمتثال خالل الفتـرة املمتـدة            /مؤمتر األطراف 
  .٢٠١٤سبتمرب / أيلول٥ إىل ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٩ من
اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقرير جلنـة        /مؤمتر األطراف  سُيدعى   :اإلجراء  -٣٥

  .االمتثال واختاذ أي إجراء يراه مناسباً
اجتماع األطراف أيضاً إىل انتخاب أعضاء جلنة االمتثـال         /وسُيدعى مؤمتر األطراف    -٣٦

  .وأعضائها املناوبني، حسب االقتضاء

FCCC/KP/CMP/2014/2    ال املقدم إىل مؤمتر األطراف العامـل       التقرير السنوي للجنة االمتث
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php> ملزيد من املعلومات، انظر
__________ 

 . ٥، الفقرة ٩-م أإ/٥املقرر  )١٢(
، على أن تقدم جلنة االمتثال بكامـل هيئتـها          )أ(٢، املرفق، الفرع الثالث، الفقرة      ١-م أإ /٢٧ينص املقرر    )١٣(

 .اجتماع األطراف/تقريراً عن أنشطتها إىل كل دورة من الدورات العادية ملؤمتر األطراف
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  صندوق التكيف  -٧  

  تقرير جملس صندوق التكيف  )أ(  
 ،٩-م أإ/١طراف، مبوجب مقرره اجتماع األ/ طلب مؤمتر األطراف:معلومات أساسية  -٣٧

اجتماع /إىل جملس صندوق التكيف أن يضمِّن التقرير الذي سيقدمه إىل مؤمتر األطراف           
األطراف يف دورته العاشرة آراءه يف املسائل الواردة يف اختصاصات االستعراض الثـاين             

يئـة  ، مع مراعاة مداوالت واسـتنتاجات اهل      ٩- م أإ /٢لصندوق التكيف املرفقة باملقرر     
وطلب كذلك إىل جملس صندوق التكيف أن ينظر . )١٤(الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني

، ٨- م أإ /١ يف املائة من العائدات احملـصلة وفقـاً للمقـرر            ٢يف ترتيبات حتويل حصة     
الكيانـات املالئمـة      ، إىل نقد، ويشمل ذلك النظر يف الكيـان املالئـم أو           ٢١  الفقرة
اجتماع األطراف  / نقد، وأن حييل توصية إىل مؤمتر األطراف       حصة العائدات إىل    لتحويل

  . يف دورته العاشرة
اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بتقرير جملس       / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٣٨

  .صندوق التكيف وتزويده باإلرشادات واختاذ أي إجراء يراه مناسباً

FCCC/KP/CMP/2014/6    مذكرة مقدمة من رئـيس     . فتقرير جملس صندوق التكي
 جملس صندوق التكيف

http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial>  ملزيد من املعلومات، انظر

Mechanism/adaptation_fund/items/4264.php>  

  االستعراض الثاين لصندوق التكيف  )ب(  
ل األعمال املؤقت    لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدو       :معلومات أساسية   -٣٩

  ). FCCC/SBI/2014/9(وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 
اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل   / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٤٠

روع مقرر  اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً، بغية التوصية مبش             
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة/ينظر فيه مؤمتر األطراف

__________ 

، على أن يقّدم صندوق التكيف تقريراً عن أنشطته إىل كل دورة مـن   )١(٥، الفقرة   ٣-م أإ /١ينص املقرر    )١٤(
 . اجتماع األطراف/ت مؤمتر األطرافدورا
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التقرير املتعلق باجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املستوى بشأن زيـادة        -٨  
  الطموح يف االلتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو

الدوحـة  اجتمـاع األطـراف تعـديل       /اعتمد مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٤١
 الذي ينص على فترة التـزام ثانيـة مبوجـب           ٨-م أإ /١لربوتوكول كيوتو مبوجب املقرر     

  .بروتوكول كيوتو
اجتماع األطراف باحلاجة امللحة إىل رفع مستوى الطموح يف     /ويسلم مؤمتر األطراف    -٤٢

مـات  ومن مث، طُلب إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول واملتعهدة بالتزا . أهداف التخفيف 
 معلومـات عـن     ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٣٠يف فترة االلتزام الثانية أن تقدم يف موعد أقصاه          

وسُينظر يف هـذه املعلومـات   . اعتزامها رفع مستوى الطموح يف التزاماهتا املتعلقة بالتخفيف 
 األوىل  خالل اجتماع املائدة املستديرة الوزاري الرفيع املستوى الذي سيعقد خـالل فتـرة            

اجتماع األطراف أيضاً إىل األمانة     /وطلب مؤمتر األطراف  . ٢٠١٤لدورات يف عام     ا النعقاد
  . أن تعّد تقريراً عن اجتماع املائدة املستديرة لينظر فيه يف دورته العاشرة

، يف بون، أملانيا، بالتزامن     ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٥وُعقد اجتماع املائدة املستديرة يف        -٤٣
  .يونيه/ املعقودتني يف حزيرانمع دوريت اهليئتني الفرعيتني

اجتماع األطراف إىل اإلحاطة علماً بالتقدم احملرز يف        / سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٤٤
  . تنفيذ بروتوكول كيوتو وتعديل الدوحة له وإىل النظر يف أي إجراء بشأنه، حسب الضرورة

FCCC/KP/CMP/2014/3     الـوزاري   التقرير املتعلق باجتماع املائدة املستديرة 
الرفيع املستوى بشأن زيادة الطموح يف االلتزامـات        

 مبوجب بروتوكول كيوتو

/http:/unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/items> ملزيد من املعلومات، انظر

8186.php> 

  )١٥(املعلومات املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول واستعراض هذه  -٩  

  ت الوطنيةالبالغا  )أ(  
لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر جدول األعمال املؤقت          :معلومات أساسية   -٤٥

  ). FCCC/SBI/2014/9(وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 
اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل         /سيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٤٦

  . تنفيذ لتنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباًاهليئة الفرعية لل
__________ 

 . من بروتوكول كيوتو١من املادة  ٧يف الفقرة " طرف مدرج يف املرفق األول"يرد تعريف مصطلح  )١٥(
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 من بروتوكول كيوتو املتعلقة بفترة   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          )ب(  
  االلتزام األوىل

 أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني بأن يعتمد مؤمتر           :معلومات أساسية   -٤٧
  ).FCCC/SBI/2014/8/Add.1(طراف مشروع مقرر يف دورته العاشرة اجتماع األ/األطراف

اجتماع األطراف إىل النظر يف اعتمـاد مـشروع   / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٤٨
  .  أعاله٤٧املقرر املشار إليه يف الفقرة 

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب                 )ج(  
  وتوكول كيوتوبر
 لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر جدول األعمال املؤقت          :معلومات أساسية   -٤٩

  ).FCCC/SBI/2014/9(وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 
اجتماع األطراف إىل إحالـة تقريـر التجميـع         / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٥٠

 إىل اهليئة الفرعية لتنظر فيه، وإىل حبث النتائج واختـاذ أي            ٢٠١٤عام  واحملاسبة السنوي عن    
  .إجراء يراه مناسباً

FCCC/KP/CMP/2014/7         تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلـق بـاألطراف
املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو عـن         

 األمانةمذكرة مقدمة من . ٢٠١٤عام 

FCCC/KP/CMP/2014/7/Add.1 

 

Annual compilation and accounting report for Annex 
B Parties under the Kyoto Protocol for 2014. Note by 
the secretariat. Addendum. Compilation and 
accounting information by Party 

 <http://unfccc.int/di/FlexibleCADQueries.do>  ملزيد من املعلومات، انظر

من تعديل  )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (إيضاح النص الوارد يف الفرع زاي         -١٠  
الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر اسـتخدامها لتحديـد           

  "متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة"
ن املعلومات، انظر جدول األعمال املؤقـت  لالطالع على مزيد م   :معلومات أساسية   -٥١

وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة              
)FCCC/SBSTA/2014/3.(  

اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البنـد إىل اهليئـة    / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٥٢
  .ر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباًالفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظ
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  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١١  
، انظر جدول األعمال املؤقت      لالطالع على مزيد من املعلومات     :معلومات أساسية   -٥٣

  ).FCCC/SBI/2014/9(وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 
اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البنـد إىل اهليئـة    /األطراف سُيدعى مؤمتر    :اإلجراء  -٥٤

  .الفرعية للتنفيذ للنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

 مـن   ٣ مـن املـادة      ١٤ والفقـرة    ٢ من املـادة     ٣املسائل املتعلقة بالفقرة      -١٢  
  كيوتو بروتوكول

جدول األعمال املؤقت    لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر        :معلومات أساسية   -٥٥
وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة              

)FCCC/SBSTA/2014/3 (        وجدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئة
  .)FCCC/SBI/2014/9( الفرعية للتنفيذ

راف إىل إحالة هذا البنـد إىل اهليئـة   اجتماع األط / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٥٦
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء             

  .يراه مناسباً

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه              -١٣  
  كيوتو اجتماع األطراف يف بروتوكول

 ميكن، يف إطار هذا البند، تناول أية مـسائل أخـرى تتعلـق              :مات أساسية معلو  -٥٧
  .اجتماع األطراف/بربوتوكول كيوتو حتيلها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف

اجتماع األطراف إىل النظر يف اعتماد أية مشاريع        / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٥٨
  .كيوتومقررات أو استنتاجات تتعلق بربوتوكول 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٤  

  ٢٠١٣-٢٠١٢البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
 لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر جدول األعمال املؤقت          :معلومات أساسية   -٥٩

  ).FCCC/SBI/2014/9(وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 
اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل   / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٦٠

  .اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً
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  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني أداء امليزانية يف فترة   )ب(  
مال املؤقت   لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر جدول األع        :معلومات أساسية   -٦١

  ).FCCC/SBI/2014/9(وشروحه للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 
اجتماع األطراف إىل إحالة هذا البند الفرعـي إىل   / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٦٢

  .اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يراه مناسباً

  وىاجلزء الرفيع املست  -١٥  

  بيانات األطراف  )أ(  
وسُتلقى . ديسمرب/ كانون األول  ٩سُيفتتح اجلزء الرفيع املستوى صباح يوم الثالثاء،          -٦٣

اجتمـاع  /البيانات الوطنية يف اجللسات العامة املشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف          
 جلـسات  وسـُتعقد . ديسمرب/ كانون األول١١ و١٠األطراف يف يومي األربعاء واخلميس    

 كـانون   ١٢اجتماع األطراف صباح يوم اجلمعة      /منفصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    
  . ديسمرب العتماد املقررات واالستنتاجات املوصى هبا يف دورتيهما/األول
وستكون هناك قائمة واحدة للمتكلمني، وسيأخذ كل طرف، مبا يف ذلك األطراف              -٦٤

وقـد ترغـب    .  على السواء، الكلمة مرة واحدة فقـط       يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو    
األطراف يف أن حتيط علماً بضرورة أالّ تستغرق البيانات أكثر من ثالث دقائق، اسـتناداً إىل            
توجيهات اهليئة الفرعية للتنفيذ اليت حتث األطراف والرؤساء على اختتام املـؤمتر يف الوقـت       

جمموعات ال يأخذ أعضاؤها     الء ببيانات باسم  وتشجَّع األطراف بقوة على اإلد    . )١٦(املناسب
ق طبَّوإنصافاً جلميع املـتكلمني، سـيُ     . اآلخرون الكلمة، وسيتاح وقت إضايف هلذه البيانات      

وفق املمارسة املتبعة يف األمم املتحدة، آليةٌ ملساعدة    وسُتستخدم،. حتديد الوقت تطبيقاً صارماً   
ستعان جبهاز ينبه املتكلمني عندما يوشك الوقـت        املتكلمني على احترام الوقت احملدد، إذ سي      

  . وسيقاطَع املتكلمون يف حالة جتاوز الوقت احملدد. احملدد على النفاد
وسُينشر النص الكامل للبيانات الرمسية يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، ولـن              -٦٥

اء اجلزء الرفيع املستوى أن وُيرجى من األطراف اليت سُتديل ببيانات أثن. يعمَّم يف نسخة ورقية  
، لكـي   <external-relations@unfccc.int>: ترسل مسبقاً نسخة من البيان إىل العنوان التايل       

  .يتسىن نشر البيانات على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية
أكتـوبر إىل يـوم     / تشرين األول  ٦وسُتفتح قائمة املتكلمني ابتداًء من يوم االثنني          -٦٦

وسُترسل إىل األطراف، ضـمن اإلشـعار بعقـد       . ٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١اجلمعة  
  .الدورات، املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني واستمارة التسجيل

__________ 

)١٦( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٨، الفقرة . 
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  بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  )ب(  
سُيدعى ممثلون من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املشاركة بصفة مراقب إىل             -٦٧
اجتمـاع  /وسيعقد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    .  كلمات يف اجلزء الرفيع املستوى     إلقاء

ديسمرب لالستماع إىل   / كانون األول  ١١بعد ظهر يوم الثالثاء      األطراف جلسة عامة مشتركة   
  . هذه البيانات

تتجـاوز   وينبغي اختاذ الترتيبات الالزمة ليديل أولئك املمثلون ببيانات مـوجزة ال            -٦٨
وسينـشر الـنص    ).  أعاله ٦٤انظر الفقرة   (وسيطبق حتديد الوقت تطبيقاً صارماً      . نيدقيقت

انظر (الكامل للبيانات الرمسية يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، ولن يعمَّم يف نسخة ورقية 
  ). أعاله٦٥الفقرة 

  مسائل أخرى  -١٦  
 أخرى ُتعرض على مؤمتر     سُتتناول يف إطار هذا البند من جدول األعمال أية مسائل           -٦٩

  .اجتماع األطراف/األطراف

  اختتام الدورة  -١٧  

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

 /سُيَعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة ليعتمده مؤمتر األطراف         :معلومات أساسية   -٧٠
  . هناية الدورةاجتماع األطراف يف

اجتماع األطراف إىل اعتماد مـشروع التقريـر        / سُيدعى مؤمتر األطراف   :اإلجراء  -٧١
  .واإلذن للمقرر باستكمال التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

  إغالق الدورة  )ب(  
  .سيعلن الرئيس إغالق الدورة  -٧٢
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  املرفق

ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف     الوثائق املعروضة على مؤمتر ا        
  يف بروتوكول كيوتو يف دورته العاشرة

  الوثائق اليت أُعدت للدورة    
FCCC/KP/CMP/2014/1    مذكرة مقدمة من   . جدول األعمال املؤقت وشروحه

 األمينة التنفيذية

FCCC/KP/CMP/2014/2           التقرير السنوي للجنة االمتثـال املقـدم إىل مـؤمتر
امل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف        األطراف الع 

 بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2014/3         التقرير املتعلق باجتماع املائدة املـستديرة الـوزاري
الرفيع املستوى بشأن زيادة الطموح يف االلتزامـات        

 مبوجب بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2014/4        التقرير السنوي للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

م إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         املقّد
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2014/5         التقرير السنوي للمجلس التنفيـذي آلليـة التنميـة
النظيفة املقّدم إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         

اجلـزءان  (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو       
 )األول والثاين

FCCC/KP/CMP/2014/6 مذكرة مقّدمـة مـن   . قرير جملس صندوق التكيف   ت
 رئيس جملس صندوق التكيف 

FCCC/KP/CMP/2014/7 Annual compilation and accounting report for 
Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 
2014. Note by the secretariat.  

FCCC/KP/CMP/2014/7/Add.1 Annual compilation and accounting report for 
Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 
2014. Note by the secretariat. Addendum. 
Compilation and accounting information by Party 
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  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/CP/1996/2  مـذكرة  . اعتماد النظام الداخلي  : املسائل التنظيمية

  األمانةأعدهتا

FCCC/SBSTA/2014/2 

  Add.1و
تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة       

 ٤عن دورهتا األربعني، املعقودة يف بون يف الفترة من          
 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥إىل 

FCCC/SBSTA/2014/3    مذكرة مقدمة من   . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2014/8  

  Add.1و
تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتـا األربعـني،         

/  حزيـران  ١٥ إىل   ٤املعقودة يف بون يف الفترة من       
 ٢٠١٤ يونيه

FCCC/SBI/2014/9    مذكرة مقدمة من   . جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمينة التنفيذية

        


