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الجررزء النرراني: اإلجررراءات الترري اتمرراألا مررؤتمر األطررراف العامررل بوصررفه    
 اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو في دورته العاشر،

المقررررات الترري اعتمرردألا مررؤتمر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطررراف فرري   
 بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2014/9/Add.1 
 املقرر  

 فصندوق التكيرير جملس تق 11-/م أإ1
 فالتكي  لصندوق الثاين لستعراض ا 11-/م أإ2
مـــن بروتوكـــول كيوتـــو  2تــاريخ إكمـــال عمليـــة اســتعراض اخلـــرباء مبوجـــب املــادة  11-/م أإ3

 املتعلقة بفرتة اللتزام األوىل

 اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة 11-/م أإ4
 من بروتوكول كيوتو 6إرشادات بشأن تنفيذ املادة  11-/م أإ5
 التآزر فيما خيص اعتماد آليات بروتوكول كيوتو 11-/م أإ6
ــــائا بــــراما العمــــل املتعلــــق بطرائــــق وإجــــراءات ا 11-/م أإ7  املمكنــــة اإلضــــافية ألنشــــطةنت

 التنميـــة آليـــة مبوجــب واحلراجـــة األراضــي اســـتخدام وتغيــر األراضـــي لســتخدام
 النظيفة

 املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية 11-/م أإ2 

 القرار  
 اإلعراب عن المتنان حلكومة مجهورية برو ولسكان مدينة ليما 11-/م أإ1
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  افتتاح الدور، -أوالا   
 من جدول األعمال( 1)البند  

ُعِقدت الدورة العاشرة ملر ر األطرا  العامل بوصف  اجتمـا  األطـرا  يف بروتوكـول كيوتـو  -1 
مــن بروتوكــول كيوتــو وافتتحهــا  13مــن املــادة  6)مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا ( عمــالا بــالفقرة 

، 2114كـــانون األول/ديســـمرب   1ر ر األمـــم املتحـــدة بشـــأن تغـــر املنــاو، يف ليمـــا، ببـــرو، يف يف مــ
بيـــدال، رئـــيس مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا  يف  -وزيـــُر البيئـــة يف بـــرو، الســـيد مانويـــل بولغـــار 

 .(1)دورت  العاشرة

  المسائل التنظيمية -ثانياا   
 من جدول األعمال( 2)البند  

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

كـــــانون   1املعقـــــودة يف  (2)نظـــــر مـــــر ر األطرا /اجتمـــــا  األطـــــرا ، يف جلســـــت  األوىل -2 
األول/ديسمرب، يف مذكرة مقدمـة مـن األمينـة التنفيذيـة تتضـمن جـدول األعمـال املرقـ  وشـروح  

FCCC/KP/CMP/2014/1)رقــ  بالتفــاق مــ  رئــيس الــدورة التاســعة (. وأُِعــد جــدول األعمــال امل
 ملر ر األطرا /اجتما  األطرا  وبعد التشاور م  مكتب املر ر.

واقرتح رئيس مر ر األطرا /اجتما  األطرا  يف دورت  العاشرة اعتماد جـدول األعمـال  -3 
 إىل بندين فرعيني منفصلني. 12املرق  م  تغير البند 

يس، اعتمـد مـر ر األطرا /اجتمـا  األطـرا  جـدول األعمـال وبناء على اقرتاح من الرئ -4
 بصيغت  التالية:

 افتتاح الدورة. -1

 املسائل التنظيمية:  -2
 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

__________ 
 

وتـــرد   .اجتمـــا  األطـــرا  بـــالتزامن مـــ  الـــدورة العشـــرين ملـــر ر األطـــرا /ُعقـــدت الـــدورة العاشـــرة ملـــر ر األطـــرا   (1)
وتـرد اإلحـالت إىل البيانـات وكلمـة ترحيـب   .(FCCC/CP/2014/10مداولت مر ر األطرا  يف تقرير منفصل )

أمـــا مـــداولت   .عنـــد افتتـــاح مـــر ر األمـــم املتحـــدة بشـــأن تغـــر املنـــاو يف ليمـــا يف تقريـــر مـــر ر األطـــرا أُلقيـــ  
اجتمــــا  األطــــرا  املعقــــودة أثنــــاء الــــدورات فــــرتد يف /اجللســــات املشــــرتكة بــــني مــــر ر األطــــرا  ومــــر ر األطــــرا 

 ن.التقريري
 ة.ذا التقرير جلسات عاماجتما  األطرا  املشار إليها يف ه/جلسات مر ر األطرا  (2)
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 انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛ )ب(  

 يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛ مبا تنظيم األعمال، )ج(  

 ؛فقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويضاملوا )د(  
 حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو. )ه(   
 تقريرا اهليئتني الفرعيتني: -3

 ة؛ية للمشورة العلمية والتكنولوجيتقرير اهليئة الفرع  )أ(
 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ. )ب(

 املسائل املتصلة بآلية التنمية النظيفة. -4

 املسائل املتصلة بالتنفيذ املشرتك. -5

 تقرير جلنة المتثال. -6

 صندوق التكيف: -7

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

التقريــر املتعلــق باجتمــا  املائــدة املســتديرة الــوزاري الرفيــ  املســتو  بشــأن زيــادة  -2
 وكول كيوتو.الطموح يف اللتزامات مبوجب بروت

املعلومــــات املقدمــــة مــــن األطـــــرا  املدرجــــة يف املرفــــق األول واســــتعراض هـــــذ    -1
 :(3)املعلومات

 البالغات الوطنية؛ )أ(

مـن بروتوكـول  2تاريخ إكمـال عمليـة اسـتعراض اخلـرباء مبوجـب املـادة  )ب(
 كيوتو املتعلِّقة بفرتة اللتزام األوىل؛

ي املتعلــق بــاألطرا  املدرجــة يف املرفــق تقريــر التجميــ  واحملاســبة الســنو  )ج(
 باء مبوجب بروتوكول كيوتو.

مكـرراا ثانيـاا( مـن تعـديل  7، الفقـرة 3إيضاح النص الوارد يف الفر  زاي )املـادة  -11
ســـــيما املعلومــــات املقــــرر اســــتخدامها لتحديـــــد  ل الدوحــــة لربوتوكــــول كيوتــــو،

مــــــن فــــــرتة اللتــــــزام "متوســــــ  النبعاثــــــات الســــــنوية للســــــنوات الــــــثال  األوىل 
 السابقة".

__________ 
 

 .من بروتوكول كيوتو 7 من املادة 1 يف الفقرة "طر  مدرج يف املرفق األول" يرد تعريف مصطلح  (3)
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 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو. -11

 يلي: مبا املسائل املتصلة -12 
 من بروتوكول كيوتو؛ 2من املادة  3الفقرة   )أ(

 من بروتوكول كيوتو. 3من املادة  14الفقرة   )ب(
صـــف  مســـائل أخـــر  أحالتهـــا اهليئتـــان الفرعيتـــان إىل مـــر ر األطـــرا  العامـــل بو  -13

 اجتما  األطرا  يف بروتوكول كيوتو.

 املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية: -14

 ؛2113-2112البيانات املالية املراجعة لفرتة السنتني  )أ(

  .2115-2114أداء امليزانية يف فرتة السنتني  )ب(
 اجلزء الرفي  املستو : -15

 بيانات األطرا ؛ )أ(

 بصفة مراقب؛بيانات املنظمات املشاركة  )ب(

 مسائل أخر .  -16
 اختتام الدورة: -17

اعتمـــاد تقريــــر مـــر ر األطــــرا  العامـــل بوصــــف  اجتمـــا  األطــــرا  يف   )أ(
 بروتوكول كيوتو عن دورت  العاشرة؛

 إغالق الدورة. )ب(

  انتماب أعضاء يحلون محل أعضاء من المكتب -باء 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

هــــــذا البنــــــد يف جلســــــا مــــــر ر األطرا /اجتمــــــا  األطــــــرا  األوىل والعاشــــــرة نُِظــــــر يف  -5
يكــــن هنــــاك دا   إىل  ومل كــــانون األول/ديســــمرب.  13و 1املســــتأن فة، املعقــــودتني علــــى التــــوا  يف 

 .(4)انتخاب ألعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب

__________ 
 

وترد قائمة األعضاء املنتخبـني للـدورة العشـرين ملـر ر   .FCCC/CP/2014/10من الوثيقة  12و 11 انظر الفقرتني (4)
  :يف املوق  الشبكي التا  اجتما  األطرا /األطرا  ومر ر األطرا 

<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>. 
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  في ذلك أعمال دورتي الهيئتين الفرعيتين بما تنظيم األعمال  -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

يف اجللســـة األوىل، أحـــال الـــرئيس مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا  إىل شـــروح جـــدول  -6
وأشــار إىل أن اهليئتــني الفــرعيتني ســتجتمعان لكــي تضــعا، قبــل اختتــام دورة   .(5)األعمــال املرقــ 

األول/ديســــمرب وقبــــل إطــــالق اهليئــــة  كــــانون  6اهليئــــة الفرعيــــة للمشــــورة العلميــــة والتكنولوجيــــة يف 
الفرعيـــة للتنفيـــذ عمليـــة التقيـــيم املتعـــدد األطـــرا  يف اليـــوم نفســـ ، مشـــاري  مقـــررات واســـتنتاجات 

يكـون ككنـاا  لـن لينظر فيها مر ر األطرا /اجتما  األطـرا ، وأن  ديـد دوريت اهليئتـني الفـرعيتني
طرا /اجتمـــا  األطـــرا  مـــن لـــديات. وأبلـــ  يعـــرتض إدارة الوقـــ  أثنـــاء دورة مـــر ر األ ملـــا نظـــراا 

الرئيس مر ر األطرا  اجتما  األطرا  أن عملية التقييم املتعـدد األطـرا  األوىل املـذكورة أعـال  
  2ستسـتمر حـ  كانون األول/ديسـمرب   6الا كان من املقرر أن تطلقها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف 

 .كانون األول/ديسمرب
اح مـــن الـــرئيس، قـــرر مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا  أن حييـــل بنـــود وبنـــاءا علـــى اقـــرت  -7

 جدول األعمال التالية إىل اهليئتني الفرعيتني:

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  
مكـرراا ثانيـاا( مـن تعـديل  7، الفقـرة 3إيضاح النص الوارد يف الفر  زاي )املـادة   11البند 

ســـــيما املعلومــــات املقــــرر اســــتخدامها لتحديـــــد  ل تــــو،الدوحــــة لربوتوكــــول كيو 
"متوســــــ  النبعاثــــــات الســــــنوية للســــــنوات الــــــثال  األوىل مــــــن فــــــرتة اللتــــــزام 

 السابقة".

 من بروتوكول كيوتو 2من املادة  3املسائل املتعلقة بالفقرة  )أ(12البند 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ  
 فالستعراض الثاين لصندوق التكي )ب(7البند  

املعلومــــات املقدمــــة مــــن األطـــــرا  املدرجــــة يف املرفــــق األول واســــتعراض هـــــذ    1البند 
 املعلومات

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  11 البند 
 من بروتوكول كيوتو 3من املادة  14املسائل املتعلقة بالفقرة  )ب(12البند 

 املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية  14البند 

__________ 
 

(5) FCCC/KP/CMP/2014/1. 
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من جدول األعمال، "اجلزء الرفي  املستو "، أخرب الرئيس مر ر  15يتعلق بالبند  وفيما -2
 .(6)األطرا /اجتما  األطرا  أن الرتتيبات ستتب  النها املبنين يف اجللسة األوىل ملر ر األطرا 

وذّكر الرئيس األطرا  بنهج  يف إدارة الوق ، على النحو املبني يف اجللسة األوىل ملر ر  -1
، وأشار إىل أن مر ر األطرا /اجتما  األطـرا ، بعـد وضـ  هـذ  اإلجـراءات موضـ  (7)األطرا 

 كانون األول/ديسمرب.  12التنفيذ، سيتناول نتائا أعمال  يف 

ووافــــق مــــر ر األطرا /اجتمــــا  األطــــرا  علــــى املضــــي قــــدماا علــــى أســــاس اقرتاحــــات  -11
 الرئيس.

عقـــــدها مـــــر ر األطـــــرا  ومـــــر ر األطرا /اجتمـــــا  ويف اجللســـــة الثانيـــــة املشـــــرتكة الـــــا  -11
كـــانون األول/ديســـمرب، أدىل ببيانـــات عامـــة كثلـــو كـــل مـــن دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة   1األطـــرا  يف 

والصـني(، وأسـرتاليا )باسـم اعموعـة اجلامعـة(، واللـاد األورو   77  القوميات )باسم جمموعـة ال
(، واملكســـيك )باســـم جمموعـــة الســـالمة البيئيـــة(، 22  ل)باســـم اللـــاد األورو  ودولـــ  األعضـــاء ا

ونـاورو )باســم لـالف الــدول اجلزريـة الصــغرة(، والسـودان )باســم اعموعـة األفريقيــة(، ونيكــاراغوا 
 )باسم البلدان النامية املتقاربة التفكر(، ونيبال )باسم أقل البلدان منواا(.

 مـن املنظمـات غـر احلكوميـة )املـرأة والشـرون ويف نفس اجللسة، أدىل ببيانني كـثال فئتـني -12
 اجلنسانية، والشباب(.

ـــــــــا عقـــــــــدها مـــــــــر ر األطـــــــــرا  ومـــــــــر ر  -13 ويف اجللســـــــــة الثانيـــــــــة املشـــــــــرتكة املســـــــــتأنفة ال
كانون األول/ديسمرب، أدىل ببيانات عامة كثلو كل مـن جنـوب   1األطرا /اجتما  األطرا  يف 

يـــا، والصـــني، واهلنـــد(، ومجهوريــة فنـــزويال البوليفاريـــة )باســـم أفريقيــا )باســـم الربازيـــل، وجنــوب أفريق
املعاهـدة التجاريـة للشـعوب(، واململكـة  -التحالف البوليفـاري مـن أجـل شـعوب أمريكـا الالتينيـة 

العربيــة الســعودية )باســم اعموعــة العربيــة(، وباكســتان )باســم البلــدان الناميــة املتقاربــة التفكــر(، 
دان الغابـــات املطـــرة(، وشـــيلي )باســـم الرابطـــة املســـتقلة لبلـــدان أمريكـــا وبنمـــا )باســـم ائـــتال  بلـــ

 الالتينية والكارييب(، وبليز )باسم منظومة تكامل أمريكا الوسطى(.

ويف نفــس اجللســة، أدىل ببيانــات كثلــو أربــ  مــن فئــات املنظمــات غــر احلكوميــة )البيئــة،  -14
 لبلدية، والنقابات(.والشعوب األصلية، واحلكومات احمللية والسلطات ا

وخــالل الــدورة، دعــا الــرئيس إىل عقــد عــدد مــن اجللســات التقييميــة غــر الر يــة الغــرض  -15
منهــا تعزيــز انفتــاح املفاوضــات وووليتهــا وشــفافيتها وتقــد  نبــذة عامــة إىل مجيــ  املشــاركني عــن 

 .(2)تنظيم العمل واخلطوات املتخذة وحالة تقّدم املفاوضات
__________ 

 

 .FCCC/CP/2014/10من  21-12 انظر الوثيقة الفقرات (6)
 .FCCC/CP/2014/10من  22 انظر الوثيقة الفقرة (7)
 .<http://unfccc6.meta-fusion.com/cop20/events> انظر (2)
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  عل  التقرير المتعلق بوثائق التفويض الموافقة -دال 
 )د( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

كـــانون األول/ديســـمرب، إىل أن مـــر ر   12املعقــودة يف  11أشــارت الرئيســـة، يف اجللســـة  -16
، الــــذي يــــنص علــــى أن 1-/م أإ36األطرا /اجتمــــا  األطــــرا  اعتمــــد يف دورتــــ  األوىل املقــــرر 

األطـــرا  يف بروتوكـــول كيوتـــو تصـــلح ملشـــاركة كثلهـــا يف دوريت مـــر ر  وثـــائق التفـــويض الـــواردة مـــن
األطـرا  ومـر ر األطرا /اجتمـا  األطـرا ، وبأنـ  سـُيقدنم إىل املكتـب تقريـر واحـد بشـأن وثـائق 

 التفويض للموافقة علي ، وفقاا لإلجراءات املتبعة.

ي يشـر إىل أن املكتـب قـد فحـص ، الـذ(1)وأحال الرئيس إىل التقرير املتعلـق بوثـائق التفـويض -17
 من مشرو  النظام الداخلي املطبق. 21وثائق تفويض كثلي األطرا  ووافق عليها، وفقاا للمادة 

وثـائق تفـويض إضـافية مقدمـة مـن طـر  واحـد )بــرو(، واسـتناداا إىل تقريـر املكتـب وإىل  -12
ملشـــــاركة يف الـــــدورة. وافـــــق مـــــر ر األطرا /اجتمـــــا  األطـــــرا  علـــــى وثـــــائق تفـــــويض األطـــــرا  ا

كـانون   22و 15وباإلضافة إىل ذلك، تلق  األمانة وثائق التفـويض مـن روانـدا وجـزر البهامـا يف 
 ، على التوا .2115الثاين/يناير 

  حالة التصديق عل  تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو -ألاء 
 من جدول األعمال()ه( 2)البند الفرعي 

كــــــانون   3طــــــرا ، يف جلســــــت  الثالثــــــة املعقــــــودة يف نظــــــر مــــــر ر األطرا /اجتمــــــا  األ -11
األول/ديســـمرب، يف التقريـــر املرحلـــي الـــذي قدمتـــ  األمينـــة التنفيذيـــة بشـــأن صـــكوك قبـــول تعـــديل 

 الدوحة الا استلمها الودي .

وأشارت األمينة التنفيذية إىل أن مر ر األطرا /اجتما  األطرا  اعتمد تعديل الدوحـة  -21
. وأوضـح  أن 2112كانون األول/ديسمرب   2املعقودة يف  (11) دورت  الثامنةلربوتوكول كيوتو يف

طرفـــاا( يعـــخ أن دخـــول تعـــديل الدوحـــة حيـــز  112العـــدد احلـــا  ليفطـــرا  يف بروتوكـــول كيوتـــو )
  2صـــكاا مـــن صـــكوك القبـــول. وأشـــارت إىل أن الوديـــ  كـــان، حـــ  تـــاريخ  144النفـــاذ يقتضـــي 

. (12) (11)طرفـاا  11لم صـكوكاا لقبـول لتعـديل الدوحـة مـن ، قد اسـت2114كانون األول/ديسمرب 

__________ 
 

(1) FCCC/KP/CMP/2014/8. 
 .2-م أإ/1 املقرر (11)
، بـأن جـزر القمـر أودعـ  2114 ديسـمرب/كـانون األول 17 باإلضـافة إىل ذلـك، أخطـر الوديـ  األطـرا ، يف (11)

 .2114 سبتمرب/أيلول 7 صك القبول يف
  :لتا املعلومات املتعلقة حبالة تعديل الدوحة متاحة على املوق  الشبكي ا (12)

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php>. 
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وحثــ  مجيــ  األطــرا  علــى التعجيــل بلجراءاةــا الداخليــة للتصــديق علــى تعــديل الدوحــة وإيــدا   
 صكوك قبوهلا لد  الودي  يف أقرب وق  ككن.

 وأدىل ببيانني كثال طرفني. -21

ك قبوهلــــا لتعــــديل الدوحــــة وحــــث الــــرئيس األطــــرا  أيضــــاا علــــى اإلســــرا  بليــــدا  صــــكو  -22
وبنــــاءا علــــى اقـــــرتاح مــــن الــــرئيس، وافــــق مـــــر ر  وإيــــداعها يف أقــــرب وقــــ  ككــــن لـــــد  الوديــــ . 

األطرا /اجتما  األطرا  على النظر يف الستنتاجات الا أعدها الرئيس بشـأن حالـة التصـديق 
 على تعديل الدوحة.

يني إضـافيني مـن صـكوك املوافقـة ويف اجللسة العاشرة، ذكر الرئيس أن الودي  تلقـى صـك -23
ــــاورو 2114كــــانون األول/ديســــمرب   4و 1 ويف علــــى تعــــديل الدوحــــة. ، ورد صــــكا قبــــول مــــن ن

وتوفالو على التوا . وهنأ األطرا  على قبوهلا تعديل الدوحة وأشار إىل أن دخـول التعـديل حيـز 
 .(13)صكاا إضافياا من صكوك القبول 123النفاذ يتطلب 

قـرتاح مــن الـرئيس، أحــا  مـر ر األطرا /اجتمــا  األطـرا  علمــاا بالبيانــات وبنـاءا علــى ا -24
الــا أدىل  ــا كــل مــن األمينــة التنفيذيــة والــرئيس يف اجللســة الثالثــة، وحــث مجيــ  األطــرا  علــى 
تعجيــل إجراءاةــا الداخليــة للتصــديق علــى تعــديل الدوحــة وإيــدا  صــك القبــول اخلــا   ــا لــد  

 ن.الودي  يف أقرب وق  كك

 الحضور -واو  
طرفاا يف بروتوكول كيوتو،  123كما يرد يف املرفق األول، حضر اجللسات يف ليما كثلو  -25

مــن هيئــات األمــم املتحــدة وبراجمهــا،  41فضــالا عــن كثلــي  ــس دول مشــاركة بصــفة مراقــب، و
ة ملنظومـة وأمانات التفاقيات، والوكالت واملرسسات املتخصصة، واملنظمـات ذات الصـلة التابعـ

 األمم املتحدة.

  منظمـــة غـــر حكوميـــة، 624منظمـــة حكوميـــة دوليـــة و 53وحضـــر الـــدورة أيضـــاا كثلـــو  -26
  .FCCC/CP/2014/INF.2يرد يف الوثيقة  كما
علـــى أن قــرار قبـــول مشــاركة املنظمــات بصـــفة مراقــب الـــذي  1-/م أإ36ويــنص املقــرر  -27

طرا /اجتمــــا  األطــــرا . وتــــرد يف الوثيقــــة اختــــذ  مــــر ر األطــــرا  يســــري أيضــــاا علــــى مــــر ر األ
FCCC/CP/2014/4  قائمــــة املنظمــــات املتمتعــــة بصــــفة مراقــــب الــــا قُِبلــــ  حــــديثاا مشــــاركتها يف

 .(14)جلسات مر ر األطرا  ومر ر األطرا /اجتما  األطرا 

__________ 
 

 .أعال  12و 11 انظر احلاشيتني (13)
لالطال  على جممل املداولت املتعلقة بالبند الفرعي من جدول أعمال مر ر األطرا  اخلا  بقبـول املنظمـات  (14)

 .FCCC/CP/2014/10من الوثيقة  13 بصفة مراقب، انظر الفقرة
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 الوثائق -زاي  
األطرا /اجتمــا   تـرد يف املرفـق الثالــث مـن هـذا التقريــر الوثـائق الـا ُعرضــ  علـى مـر ر -22

 األطرا  يف دورت  العاشرة.

  تقريرا الهيئتين الفرعيتين -ثالناا   
 من جدول األعمال( 3)البند 

  تقرير الهيئة الفرعية للمشور، العلمية والتكنولوجية -ألف  
 )أ( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

لميــة والتكنولوجيــة، الســيد يف اجللســة العاشــرة، عــرض رئــيس اهليئــة الفرعيــة للمشــورة الع -21
 (15)إميانويل دوميساين دلميـخ )سويسـرا(، مشـرو  تقريـر هـذ  اهليئـة عـن دورةـا احلاديـة واألربعـني

وقــدم تقريــراا شــفوياا عــن نتــائا أعمــال اهليئــة يف دورتيهــا األربعــني واحلاديــة واألربعــني بشــأن مــر ر 
 األطرا /اجتما  األطرا .

  مـر ر األطرا /اجتمـا  األطـرا  علمـاا، بـاقرتاح مـن رئيسـ ، ويف اجللسة نفسها، أحـا -31
ومبشــرو  تقريرهــا عــن  (16)بتقريــر اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة عــن دورةــا األربعــني

وبــالتقرير الشــفوي الــذي قدمــ  رئيســها. وأعــرب الــرئيس عــن تقــدير   (17)دورةــا احلاديــة واألربعــني
 يف توجي  أعمال اهليئة الفرعية.للسيد دلميخ ملهارت  

لينظـــر فيـــ  مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا   (12)وأوصـــ  اهليئـــة الفرعيـــة مبشـــرو  مقـــرر -31
ويعتمـــــد . وبنـــــاءا علـــــى توصـــــية مـــــن اهليئـــــة الفرعيـــــة، اعتمـــــد مـــــر ر األطرا /اجتمـــــا  األطـــــرا  

ات األنشـــطة اإلضـــافية املعنـــون "نتـــائا برنـــاما العمـــل املتعلـــق بطرائـــق وإجـــراء 11-/م أإ7 املقـــرر
 املمكنة لستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي واحلراجة مبوجب آلية التنمية النظيفة".

ـــام  -32 ـــ ، بعـــد اختت ـــرئيس مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا  أن ويف اجللســـة نفســـها، أبلـــ  ال
  ســلطت  ألن للهيئــة الفرعيــة، طلــب إىل رئــيس اهليئــة الفرعيــة أن تــري مشــاورات لــ 41الــدورة 

)أ( مــــن جــــدول 11تــــتمكن مــــن التوصــــل إىل توافــــق يف ااراء بشــــأن البنــــد الفرعــــي  مل األطــــرا 
أعمال الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة املعنـون "انعكاسـات 

لســابقة املتعلقــة علــى املقــررات ا 2-/م أإ1واملقــرر  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2تنفيــذ املقــررات مــن 
__________ 

 

(15) FCCC/SBSTA/2014/L.20. 
(16)  FCCC/SBSTA/2014/2  وAdd.1. 
 .أعال  15 مثل احلاشية (17)
(12) FCCC/SBSTA/2014/L.24  و      . 
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مـن بروتوكـول   2و 7و 5فيها تلك املتصـلة بـاملواد  مبا بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،
 .(11)كيوتو"

وبنـاءا علـى اقـرتاح مـن الـرئيس -33
، اعتمـد مـر ر األطرا /اجتمـا  األطـرا  اسـتنتاجات (21)
علـى املقـررات  2-/م أإ1املقـرر و  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2بشأن انعكاسات تنفيذ املقررات مـن 

 7و 5فيهــا تلـك املتصـلة بــاملواد  مبـا السـابقة املتعلقـة بالقضــايا املنهجيـة املرتبطـة بربوتوكــول كيوتـو،
 أدنا . 35و 34يرد يف الفقرتني  كما  من بروتوكول كيوتو 2و

كاسـات ولحظ مر ر األطرا /اجتما  األطرا  أن اهليئة الفرعية واصـل  عملهـا بشـأن انع -34
ـــــذ املقـــــررات مـــــن  ـــــى املقـــــررات الســـــابقة املتعلقـــــة  2-/م أإ1واملقـــــرر  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2تنفي عل

مـــن بروتوكـــول   2و 7و 5فيهـــا تلـــك املتصـــلة بـــاملواد  مبـــا بالقضـــايا املنهجيـــة املرتبطـــة بربوتوكـــول كيوتـــو،
هليئــــة الفرعيــــة أن تســــتط  إ.ــــاء . وطلــــب مــــر ر األطرا /اجتمــــا  األطــــرا  إىل ا مل كيوتــــو، ولكنهــــا

( بالسـتناد إىل 2115 تواصل نظرها يف هذ  النعكاسات أثناء دورةا الثانيـة واألربعـني )حزيران/يونيـ 
،  ــــد  التوصــــية FCCC/KP/CMP/2014/L.6نصــــو  مشــــاري  املقــــررات املتاحــــة يف مرفــــق الوثيقــــة 

ـــ  احلاديـــة مبشـــاري  مقـــررات بشـــأن هـــذ  املســـألة ليعتمـــدها مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األ طـــرا  يف دورت
 (.2115كانون األول/ديسمرب  - عشرة )تشرين الثاين/نوفمرب

وأشار مر ر األطرا /اجتما  األطرا  أيضاا إىل اسـتنتاج اهليئـة الفرعيـة بأ.ـا ستواصـل،   -35
يف دورةا الثانية واألربعـني، النظـر يف متطلبـات احملاسـبة واإلبـالس والسـتعراض اخلاصـة بـاألطرا  

ملدرجـــة يف املرفـــق األول لالتفاقيـــة مـــن دون التـــزام كمـــي بتحديـــد النبعاثـــات وخفضـــها يف فـــرتة ا
اللتزام الثانية، إىل جناب برناما التدريب احملدن  ألعضـاء أفرقـة خـرباء السـتعراض املشـاركني يف 

 من بروتوكول كيوتو. 2الستعراضات السنوية مبوجب املادة 
 كثلــو ســتة أطــرا  ببيانــات، منهــا بيــان باســم اللــاد األورو  ويف اجللســة نفســها، أدىل -36

 . 22  ودول  األعضاء ال

كانون األول/ديسمرب بياناا خطياا من أوكرانيا   14وباإلضافة إىل ذلك، تلق  األمانة يف  -37
تذكر في  شرو  عدم قيامها بأي جتارة/مبيعات دولية لوحدات الكميات املسندة املرحلة من فرتة 

 للتزام األوىل لربوتوكول كيوتو، وطلب  إدراج هذا البيان يف تقرير الدورة.ا

__________ 
 

 .FCCC/SBSTA/2014/2من الوثيقة  27 الفقرة  (11)
(21) FCCC/KP/CMP/2014/L.6. 
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  تقرير الهيئة الفرعية للتنفيا -باء 
 )ب( من جدول األعمال(3)البند الفرعي  

يف اجللســة العاشــرة، عــرض رئــيس اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ، الســيد أمينــا يــاوفو  )فيجــي(،  -32
وقــدم تقريــراا شــفوياا عــن نتــائا أعمــال  (21)ورةــا احلاديــة واألربعــنيمشــرو  تقريــر هــذ  اهليئــة عــن د

 اهليئة يف دورتيها األربعني واحلادية واألربعني بشأن مر ر األطرا /اجتما  األطرا .

ويف اجللسة نفسها، أحا  مر ر األطرا /اجتما  األطرا  علماا، بنـاء علـى اقـرتاح مـن  -31
ومبشــرو  تقريرهــا عــن دورةــا احلاديــة  (22)تنفيــذ عــن دورةــا األربعــنيرئيســ ، بتقريــر اهليئــة الفرعيــة لل

وبــالتقرير الشــفوي الــذي قدمــ  رئيســها. وأعــرب الــرئيس عــن تقــدير  للســيد يــاوفو   (23)واألربعــني
 ملهارت  يف توجي  أعمال اهليئة الفرعية.

را /اجتمــا  لينظــر فيهــا مــر ر األط (24)وأوصــ  اهليئــة الفرعيــة بأربعــة مشــاري  مقــررات -41
، اعتمـــــــد مـــــــر ر (25)األطـــــــرا  ويعتمـــــــدها. وبنـــــــاء علـــــــى توصـــــــية مـــــــن اهليئـــــــة الفرعيـــــــة للتنفيـــــــذ

التــــآزر يف عمليــــات العتمــــاد مبوجــــب "املعنــــون  11-/م أإ6األطرا /اجتمــــا  األطــــرا  املقــــرر 
 آليات بروتوكول كيوتو"، بصيغت  املعدلة شفوياا.

ا  ببيانـات، منهـا بيـان باسـم اللـاد األورو  ويف اجللسة نفسها، أدىل كثلـو أربعـة أطـر  -41
 . 22  عضاء الودول  األ

  المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة -رابعاا   
 من جدول األعمال( 4)البند 

الــــا تتضــــمن  FCCC/KP/CMP/2014/5يف اجللســــة الثالثــــة، أحــــال الــــرئيس إىل الوثيقــــة  -42
التنميــة النظيفــة، الــذي يغطــي أنشــطة اعلــس يف الفــرتة  التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي اليــة

  .2114أيلول/سبتمرب  31إىل  2113تشرين األول/أكتوبر  5 من
وقــدم رئـــيس اعلــس التنفيـــذي اليــة التنميـــة النظيفــة، الســـيد هيــو ســـيلي )غرينـــادا(، إىل  -43

ووجـــ  النتبـــا  إىل  . مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا  تقريـــراا عـــن تقـــدم أعمـــال اعلـــس التنفيـــذي

__________ 
 

(21) FCCC/SBI/2014/L.25. 
(22) FCCC/SBI/2014/8  وAdd.1. 
 .أعال  21 مثل احلاشية (23)
(24) FCCC/SBI/2014/8/Add.1 وFCCC/SBI/2014/L.39 وFCCC/SBI/2014/L.28. 
ولالطال  على نـص مشـرو  املقـرر، انظـر  .FCCC/SBI/2014/8من الوثيقة 57 فيما خيص التوصية، انظر الفقرة (25)

 .FCCC/SBI/2014/8/Add.1 الوثيقة



FCCC/KP/CMP/2014/9 

15 GE.15-01764 

 وشـــكر الـــرئيس مجيـــ  أعضـــاء اعلـــس علـــى توصـــيات اعلـــس ملـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا . 
 لقق من إجنازات يف العام املاضي. مبا قاموا ب  من عمل شاق، ونّو  ما

 وأدىل أيضاا ببيان كثل للبنك الدو . وأدىل ببيانات كثال طرفني.  -44

اح مــن الــرئيس، أنشــأ مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا  فريــق اتصــال معنيــاا وبنــاءا علــى اقــرت  -45
  ذ  املسألة، يتشارك يف رئاست  السيد جيفري سبونر )جامايكا( والسيد ماركو برغلوند )فنلندا(.

ويف اجللســـة العاشـــرة، اعتمـــد مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا ، بنـــاءا علـــى اقـــرتاح مـــن  -46
 املعنون "اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة". 11-/م أإ4، املقرر (26)الرئيس

كانون األول/ديسمرب، أبل  الرئيس مـر ر   13ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف  -47
األطرا /اجتمـــا  األطـــرا  باختتـــام املشـــاورات املتعلقـــة بالرتشـــيحات للمجلـــس التنفيـــذي اليـــة 

ى اقـرتاح مـن الـرئيس، انتخـب مـر ر األطرا /اجتمـا  األطـرا  أعضـاء التنمية النظيفة. وبنـاءا علـ
 .(27)اعلس التنفيذي الية التنمية النظيفة وأعضاء  املناوبني التالية أ اؤهم

 المجلس التنفياي آللية التنمية النظيفة
 العضو املناوب العضو 
 السيد باليسي غوبولن  الدول األفريقية 

 )بوتسوانا(
 يف أموغوالسيد جوز 

 )الكامرون(
 السيد حممد عرفان طارق دول آسيا واحملي  اهلادئ

 )باكستان(
 السيد دايغيون أو 

 )كوريا(
 السيد إدواردو كالفو دول أمريكا الالتينية والكارييب

 )برو(
 السيد آرثر رول

 )جزر البهاما(
 السيد مارتن أندرلني دول أوروبا الغربية ودول أخر  

 )سويسرا(
 د أوليفيي  كاسيالسي

 )بلجيكا(
 السيد لمربت شنايدر األطرا  املدرجة يف املرفق األول 

 )اللاد األورو (
 السيد كازوناري كاينو

 )اليابان(
 السيد بيوتر دومربوفيكي  

 (22))بولندا(

__________ 
 

(26) FCCC/KP/CMP/2014/L.3. 
  :خر قائمة ليفعضاء املنتخبني يف املوق  الشبكي التا ترد آ (27)

<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>. 
اجتمــا  األطــرا ، يُعتــرب  أن العضــو املنــاوب /مبــا أن هــذا الرتشــيح قــل معلقــا منــذ الــدورة التاســعة ملــر ر األطــرا  (22)

مــــــــــن الوثيقــــــــــة  57)انظــــــــــر الفقــــــــــرة  اجتمــــــــــا  األطــــــــــرا / ر األطــــــــــرا انُتِخــــــــــب يف الــــــــــدورة التاســــــــــعة ملــــــــــر 
FCCC/KP/CMP/2013/9). 
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  المسائل المتعلقة بالتنفيا المشترك -خامساا  

 من جدول األعمال( 5)البند 

الــــا تتضــــمن  FCCC/KP/CMP/2014/4لثــــة، أحــــال الــــرئيس إىل الوثيقــــة يف اجللســــة الثا -42
التقريـــر الســـنوي للجنـــة اإلشـــرا  علـــى التنفيـــذ املشـــرتك )جلنـــة اإلشـــرا (، الـــذي يغطـــي أنشـــطة 

  .2114أيلول/سبتمرب  17إىل  2113أيلول/سبتمرب  24اللجنة يف الفرتة من 
كـي )بولنـدا(، تقريـراا عـن التقـدم احملـرز وقدم رئـيس جلنـة اإلشـرا ، السـيد بيـوتر دومربوفي -41

وســل  الضـوء علــى توصـيات جلنــة اإلشـرا  الــا يتعـني أن ينظــر فيهــا  يف أعمـال جلنــة اإلشـرا . 
وشكر الرئيس مجي  أعضـاء جلنـة اإلشـرا  وأعضـائها املنـاوبني  مر ر األطرا /اجتما  األطرا . 

 على عملهم الدؤوب خالل العام املاضي.
ى اقرتاح من الرئيس، أنشأ مر ر األطرا /اجتما  األطرا  فريق اتصـال بشـأن وبناءا عل -51

 هذ  املسألة يشرتك يف رئاست  السيد ياو أوسافو )غانا( والسيد دمييتار نيكو  )فرنسا(.

ويف اجللســـة العاشـــرة، اعتمـــد مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا ، بنـــاءا علـــى اقـــرتاح مـــن  -51
 من بروتوكول كيوتو". 6املعنون "إرشادات بشأن تنفيذ املادة  11-/م أإ5، املقرر (21)الرئيس

كـانون األول/ديسـمرب، أشـار الـرئيس إىل   13ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقـودة يف  -52
تـــزال معلقـــة وحـــث األطـــرا  املدرجـــة يف املرفـــق األول علـــى  ل أن الرتشـــيحات للجنـــة اإلشـــرا 

 يحات املعلقـــــة إىل األمينـــــة التنفيذيـــــة يف أقـــــرب وقـــــ  ككـــــنمواصـــــلة املشـــــاورات وتقـــــد  الرتشـــــ
. ومبجــــرد اســـتالم الرتشـــيح، يُعتـــرب أن املرشــــح 2115كـــانون الثاين/ينـــاير   31موعـــد أقصـــا   ويف

 انُتِخب يف الدورة العاشرة ملر ر األطرا /اجتما  األطرا ، وفقاا للممارسة املتبعة.

ر ر األطرا /اجتمــا  بالتزكيــة أعضــاء اعلــس وبنــاءا علــى اقــرتاح مــن الــرئيس، انتخــب مــ -53
 .(31)التنفيذي الية التنمية النظيفة وأعضاء  املناوبني التالية أ اؤهم

 لجنة اإلشراف عل  التنفيا المشترك

 العضو املناوب العضو 
 السيد هروكي كودو األطرا  املدرجة يف املرفق األول 

 )اليابان(
 السيد جاكوب لينز

 )النمسا(
 لسيد بونوا لوغيا 

 )فرنسا(
 

األطرا  املدرجة يف املرفق األول 
 الا  ر اقتصاداةا مبرحلة انتقالية

 السيدة فينيتا بوريكوفا 
 )بلغاريا(

 السيدة إيرينا فويتخوفيتش
 )بيالروس(

__________ 
 

(21) FCCC/KP/CMP/2014/L.2. 
  .أعال 27 مثل احلاشية (31)
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 العضو املناوب العضو 
 السيدة غرغيتا نيكود  

 )رومانيا(
 السيد ميخايلو شيزينكو

 )أوكرانيا(
األطرا  غر املدرجة يف املرفق 

 األول 
 السيدة خوليا خوستو سوتو

 )برو(
 السيد كومي تومييبا

 )توغو(

  تقرير لجنة االمتنال -سادساا  

 من جدول األعمال( 6)البند 

الـــا تتضـــمن  FCCC/KP/CMP/2014/2أحـــال الـــرئيس، يف اجللســـة الثالثـــة، إىل الوثيقـــة  -54
المتثـال املقـدم إىل مـر ر األطرا /اجتمـا  األطـرا ، الـذي يغطـي  التقرير السنوي التاس  للجنة
  .2114 عام أيلول/سبتمرب 5إىل  2113أيلول/سبتمرب  11أنشطة اللجنة يف الفرتة من 

وقدم الرئيس املتشارك يف اجللسة العامة للجنة المتثال، السيد ديالنو فـروي )هولنـدا(،  -55
وشــكر الــرئيس مجيــ   دم إىل مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا . عرضــاا عامــاا للتقريــر الســنوي املقــ

أعضاء اللجنة علـى عملهـم الـدؤوب خـالل العـام املاضـي. وبنـاءا علـى اقـرتاح مـن الـرئيس، أحـا  
 مر ر األطرا /اجتما  األطرا  علماا بتقرير اللجنة.

أشار الـرئيس إىل أن  كانون األول/ديسمرب،  13ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف  -56
تـزال معلقـة وحـث األطـرا  غـر املدرجـة يف  ل ترشيحات العضو املناوب لفر  تيسر جلنـة المتثـال

املرفـــق األول علـــى مواصـــلة املشـــاورات وتقـــد  الرتشـــيح املعلـــق إىل األمينـــة التنفيذيـــة يف أقـــرب وقـــ  
الم الرتشــيح، يُعتــرب أن املرشــح . ومبجــرد اســت2115كــانون الثاين/ينــاير   31موعــد أقصــا   ويف ككـن

 انُتِخب يف الدورة العاشرة ملر ر األطرا /اجتما  األطرا ، وفقاا للممارسة املتبعة.

وبنــاءا علــى اقــرتاح مــن الــرئيس، انتخــب مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا  أعضــاء جلنــة  -57
 .(31)المتثال البديلني وأعضاءها املناوبني التالية أ اؤهم

 فرع التيسير -تنال لجنة االم

 العضو املناوب البديل العضو البديل 

 األطرا  غر املدرجة يف املرفق

 األول

 السيد كادو ديوب غويي 

 )السنغال(

 

__________ 
 

  .أعال 27 مثل احلاشية (31)
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 فرع اإلنفاذ -لجنة االمتنال 

 العضو املناوب البديل 

 السيد توماس كوكانني )فنلندا( أخر  ودول الغربية أوروبا دول

  يفصندوق التك -سابعاا  

 من جدول األعمال( 7)البند 

  تقرير مجلس صندوق التكيف -ألف  

 )أ( من جدول األعمال(7)البند الفرعي 

الـــا تتضـــمن  FCCC/KP/CMP/2014/6أحـــال الـــرئيس، يف اجللســـة الثالثـــة، إىل الوثيقـــة  -52
 1التقريــــر الســــنوي علـــــس صــــندوق التكيــــف، الـــــذي يغطــــي أنشــــطة الصـــــندوق يف الفــــرتة مـــــن 

  .2114 وز/يولي   31إىل  2113طس آب/أغس
وبنـــاءا علـــى دعـــوة مـــن الـــرئيس، قـــدم رئـــيس جملـــس صـــندوق التكيـــف، الســـيد مامـــادو  -51

(، تقريــراا إىل مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا  يســل  الضــوء علــى النتــائا فاســو بوركينــاهوناديــا )
يس مجيـ  أعضـاء جملـس صـندوق وشكر الـرئ الا لقق  يف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير األخر. 

 التكيف وأعضائ  املناوبني على عملهم الدؤوب.
 وأدىل ببيانات كثال طرفني. -61

وبناءا على اقرتاح من الرئيس، أنشأ مر ر األطرا /اجتما  األطرا  فريق اتصـال بشـأن  -61
فــورنيلس دي  هـذ  املسـألة تشـرتك يف رئاسـت  السـيدة ســوزانا سـيتوروس )إندونيسـيا( والسـيدة أنـا

 فروتوس )إسبانيا(.

ويف اجللســـة العاشـــرة، اعتمـــد مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا ، بنـــاءا علـــى اقـــرتاح مـــن  -62
 املعنون "تقرير جملس صندوق التكيف". 11-/م أإ1، املقرر (32)الرئيس

 ر كانون األول/ديسمرب، أبل  الرئيس مـر   13ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، املعقودة يف  -63
األطرا /اجتمــا  األطــرا  باختتــام املشــاورات بشــأن ترشــيحات جملــس صــندوق التكيــف. وبنــاءا 
علــــى اقــــرتاح مــــن الــــرئيس، انتخــــب مــــر ر األطرا /اجتمــــا  األطــــرا  أعضــــاء جملــــس صــــندوق 

 .(33)التكيف وأعضاء  املناوبني التالية أ اؤهم

__________ 
 

(32) FCCC/KP/CMP/2014/L.5. 
  .أعال 27 مثل احلاشية (33)
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 مجلس صندوق التكيف

 العضو املناوب العضو 
 السيد يرميا بيرت تارفا قيةالدول األفري 

 )نيجريا(
 السيد بيرتوس موتياو 

 )ناميبيا(
 السيد أمحد وحيد دول آسيا واحملي  اهلادئ

 )ملديف(
 السيد الربا توفيق

 )اململكة العربية السعودية(
 السيد و. ل. سوماتيبال  

 (34)(لنكا سري)
 السيدة غابرييال بوبيسكو دول أوروبا الشرقية

 ا()روماني
 السيدة أومايرا تاغيييفا

 )أذربيجان(
دول أمريكا الالتينية 

 والكارييب
 السيد إمييليو سيمربيس

 )بنما(
 السيدة إيرينا بينيدا

 )هندوراس(
دول أوروبا الغربية ودول  

 أخر 
 شيلز - لني غاربي  - السيدة سو

)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 الشمالية(  أيرلنداو 

 غريلر السيدة يوكا
 )سويسرا(

 

 السيد هانس أول  إيربك 
 )النرويا(

 السيد مارك أنطوان مارتن
 )فرنسا(

األطرا  املدرجة يف املرفق 
 األول 

 غولدمان - السيدة تو  زيرتسرتوم
 )السويد( 

 السيد ماركو كانينن
 )فنلندا(

األطرا  غر املدرجة يف 
 املرفق األول

 السيدة باسيونس دامبا
 )غانا(

 يدة مارغاريتا كاسو شافيزالس
 )املكسيك(

 السيدة فطومة حسني 
 )كينيا(

 

الدول اجلزرية الصغرة 
 النامية

 السيد بول إرلني فيليب
 )غرينادا(

 السيد صامويال لغاتاكي
 )فيجي(

  االستعراض الناني لصندوق التكيف -باء  

 ول األعمال()ب( من جد7)البند الفرعي 

قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا ، يف جلســت  األوىل، إحالــة هــذا البنــد الفرعــي مــن  -64
 جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .

، اعتمــد مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا ، بنــاءا علــى توصــية مــن اهليئــة 11ويف اجللســة  -65
 املعنون "الستعراض الثاين لصندوق التكيف". 11-م أإ/2، املقرر (35)الفرعية للتنفيذ

__________ 
 

اجتمـا  األطـرا ، يُعتـرب  أن العضـو املنـاوب انُتِخـب /ملـر ر األطـرا  مبا أن هـذا الرتشـيح قـل معلقـاا منـذ الـدورة التاسـعة (34)
 .(FCCC/KP/CMP/2013/9الوثيقة من  21الفقرة اجتما  األطرا  )انظر /يف الدورة التاسعة ملر ر األطرا 
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التقريررر المتعلررق باجتمرراع المائرررد، المسررتدير، الرروزاري الرفيرر  المسرررتو   -ثامناا   
  بشأن زياد، الطموح في االلتزامات بموجب بروتوكول كيوتو

 من جدول األعمال( 2)البند 

الـــا تتضـــمن  FCCC/KP/CMP/2014/3أحـــال الـــرئيس، يف اجللســـة الثالثـــة، إىل الوثيقـــة  -66
املتعلـــق باجتمـــا  املائـــدة املســـتديرة الـــوزاري الرفيـــ  املســـتو  بشـــأن زيـــادة الطمـــوح يف  (36)التقريـــر

  .2114حزيران/يوني   5اللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو، املعقود يف 
ا  وشـــدد الـــرئيس علـــى احلاجـــة إىل التعجيـــل ببـــدء نفـــاذ تعـــديل الدوحـــة وأ يـــة األطـــر  -67

املدرجة يف املرفق األول الا هلا التزامات يف فرتة اللتزام الثانية لربوتوكـول كيوتـو وأهـدا  طموحـة 
 خلفض النبعاثات.

والصــــني(  77  الوأدىل ببيــــانني كــــثال دولــــة بوليفيــــا املتعــــددة القوميــــات )باســــم جمموعــــة  -62
وأدىل كثلــــو تســــعة أطــــرا   (. 22  واللــــاد األورو  )باســــم اللــــاد األورو  ودولــــ  األعضــــاء ال

 ببيانات.
 وأدىل أيضاا ببيانات كثلو فئات املنظمات غر احلكومية البيئية. -61

وبنــاءا علــى اقــرتاح مــن الــرئيس، وافــق مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا  علــى أن يتشــاور  -71
عـن ذلـك إىل مـر ر الرئيس م  األطرا  بصورة غـر ر يـة بشـأن سـبل املضـي قـدماا ويقـدم تقريـراا 

 األطرا /اجتما  األطرا .

ويف اجللسة العاشرة، اتفق مر ر األطرا ، بناءا على اقرتاح من الرئيس، علـى إدراج هـذا  -71
البنــد يف جــدول األعمــال املرقــ  للــدورة احلاديــة عشــرة ملــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا ، عمــالا 

 املعمول ب . من مشرو  النظام الداخلي 16)ج( و11باملادتني 

 وأدىل كثل طر  واحد ببيان. -72

__________ 
 

(35) FCCC/SBI/2014/L.39. 
 .2-م أإ/1 من املقرر 11 بناء على ما هو مطلوب يف الفقرة (36)
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المعلومات المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول واسرتعراض  -تاسعاا   
  (37)ألاه المعلومات

 من جدول األعمال( 1)البند 

  البالغات الوطنية -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(1)البند الفرعي 

، يف جلســت  األوىل، إحالــة هــذا البنــد الفرعــي مــن قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا  -73
 جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .

 (32)ويف اجللســـة العاشـــرة، أحـــا  مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا  علمـــاا باســـتنتاجات -74
 اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذا البند.

مررن بروتوكررول كيوتررو  8موجررب المرراد، ترراريإ إكمررال عمليررة اسررتعراض المبررراء ب -باء 
  المتعلِّقة بفتر، االلتزام األول 

 )ب( من جدول األعمال(1)البند الفرعي 

اعتمد مر ر األطرا /اجتما  األطرا ، يف جلست  العاشرة، بناءا على توصية من اهليئـة  -75
ض اخلــرباء مبوجــب املعنــون "تــاريخ إكمــال عمليــة اســتعرا 11-/م أإ3، املقــرر (31)الفرعيــة للتنفيــذ

 من بروتوكول كيوتو لفرتة اللتزام األوىل". 2املادة 

تقريرر التجميرر  والمحاسرربة السررنوي المتعلررق برراألطراف المدرجررة فرري المرفررق برراء  -جيم 
  بموجب بروتوكول كيوتو

 )ج( من جدول األعمال(1)البند الفرعي 

إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا ، يف جلســت  األوىل،  -76
 األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .

وبناءا على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ -77
، أحا  مـر ر األطرا /اجتمـا  األطـرا  (41)

علماا، يف جلست  العاشـرة، بتقريـر التجميـ  واحملاسـبة السـنوي املتعلـق بـاألطرا  املدرجـة يف املرفـق 
 .(41)2114 لعام جب بروتوكول كيوتوباء مبو 

__________ 
 

 .من بروتوكول كيوتو 7 من املادة 1 يف الفقرة "طر  مدرج يف املرفق األول" مصطلح يرد تعريف (37)
(32) FCCC/SBI/2014/L.30. 
ولالطال  على نـص مشـرو  املقـرر، انظـر  .FCCC/SBI/2014/8من الوثيقة 22 فيما خيص التوصية، انظر الفقرة (31)

 .FCCC/SBI/2014/8/Add.1 الوثيقة
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مكرررراا ثانيرراا   7  الفقررر، 3إيضرراح الررنو الرروارد فرري الفرررع زاي  المرراد،  -عاشراا   
سررررريما المعلومرررررات المقررررررر  ال مرررررن تعرررررديل الدوحرررررة لبروتوكرررررول كيوترررررو 

اسررررتمدامها لتحديررررد المتوسررررا االنبعاثررررات السررررنوية للسررررنوات الررررنال  
  األول  من فتر، االلتزام السابقةال

 من جدول األعمال( 11)البند 

قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا ، يف جلســت  األوىل، إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول  -72
 األعمال إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر في .

 (42)ويف اجللســـة التاســـعة، أحـــا  مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا  علمـــاا باســـتنتاجات -71
 هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن هذا البند.ا

  بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو -حادي عشر 
 من جدول األعمال( 11)البند 

قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا ، يف جلســت  األوىل، إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول  -21
 ي .األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر ف

 (43)ويف اجللســـة العاشـــرة، أحـــا  مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا  علمـــاا باســـتنتاجات -21
 اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذا البند.

  يلي: بما المسائل المتصلة -ثاني عشر  
 من جدول األعمال( 12)البند 

  من بروتوكول كيوتو 4من الماد،  3الفقر،  -ألف  
 دول األعمال()أ( من ج12)البند الفرعي 

قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا ، يف جلســت  األوىل، إحالــة هــذا البنــد الفرعــي مــن  -22
 جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر في .

__________ 
 

(41) FCCC/SBI/2014/2117 فقرة، ال. 
(41) FCCC/KP/CMP/2014/7  و      . 
(42) FCCC/SBSTA/2014/L.25. 
(43) FCCC/SBI/2014/L.41. 
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ــر الــرئيس بــأن رئــيس اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة  -23 ويف اجللســة العاشــرة املســتأنفة، ذكن
)ب( مـن جـدول 12التكنولوجية قد أبلغ  بأن هذ  املسألة يُنظ ر فيها بالقرتان م  البند الفرعي و 

مــن  3مــن املــادة  14أعمــال مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا  املعنــون "املســائل املتعلقــة بــالفقرة 
العلميــة )أ( مـن جـدول أعمـال اهليئـة الفرعيـة للمشـورة 1بروتوكـول كيوتـو"، يف إطـار البنـد الفرعـي 

 ملعنون "املنتد  وبرناما العمل".والتكنولوجية ا
   .21-/م أ21وبناءا على اقرتاح من الرئيس، أحا  مر ر األطرا /اجتما  األطرا  باملقرر  -24

  من بروتوكول كيوتو 11من الماد،  3الفقر،  -باء  
 )ب( من جدول األعمال(12)البند الفرعي 

  األوىل، إحالة هذا البند الفرعي من جدول األعمـال إىل قرر مر ر األطرا ، يف جلست -25
 اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .

ــر الـرئيس بــأن رئـيس اهليئــة الفرعيـة للتنفيــذ قـد أبلغــ  بــأن  -26 ويف اجللسـة العاشــرة املسـتأنفة، ذكن
األطرا /اجتمـا  )أ( مـن جـدول أعمـال مـر ر 12هذ  املسألة يُنظ ر في  بـالقرتان مـ  البنـد الفرعـي 

مـــن بروتوكـــول كيوتـــو"، يف إطـــار البنـــد  2مـــن املـــادة  3األطـــرا  املعنـــون "املســـائل املتعلقـــة بـــالفقرة 
 )أ( من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ املعنون "املنتد  وبرناما العمل".14الفرعي 

   .21-/م أ21املقرر وبناءا على اقرتاح من الرئيس، أحا  مر ر األطرا /اجتما  األطرا  ب -27

مسررائل أخررر  أحالتهررا الهيئترران الفرعيترران إلرر  مررؤتمر األطررراف العامررل  -ثالث عشر
  بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو

 من جدول األعمال( 13)البند 

 مل تـُث ر أي مسائل أخر  يف إطار هذا البند من جدول األعمال. -22
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  ية والمؤسسيةالمسائل اإلدارية والمال -راب  عشر  
 من جدول األعمال( 14)البند 

   4113-4114البيانات المالية المراجعة لفتر، السنتين  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(14)البند الفرعي 

  4112-4111أداء الميزانية في فتر، السنتين  -باء 
 )ب( من جدول األعمال(14)البند الفرعي 

 ، يف جلسـت  األوىل، إحالـة هـذين البنـدين الفـرعيني قرر مر ر األطرا /اجتما  األطرا -21
 من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .

واعتمـــد مـــر ر األطرا /اجتمـــا  األطـــرا ، يف جلســـت  العاشـــرة، بنـــاءا علـــى توصـــية مـــن  -11
 الية واملرسسية".املعنون "املسائل اإلدارية وامل 11-/م أإ2، املقرر (44)اهليئة الفرعية للتنفيذ

  الجزء الرفي  المستو  -خامس عشر
 من جدول األعمال( 15)البند 

يف اجللسة الرابعة املشرتكة الا عقدها مر ر األطرا  ومر ر األطرا /اجتما  األطـرا   -11
كـــانون األول/ديســـمرب، افتـــتح اجلـــزء املشـــرتك الرفيـــ  املســـتو  رئـــيس الـــدورة العشـــرين ملـــر ر   1يف 

 فيدال. - والدورة العاشرة ملر ر األطرا /اجتما  األطرا ، السيد بولغار األطرا 

مـون،  - وحضر افتتاح اجلزء الرفي  املستو  األمني العام ليفمم املتحدة، السيد بان كـي -12
ورئيس اجلمعية العامة ليفمم املتحدة، السيد سام كوتيسا، ورئيسة جملس الـوزراء يف بـرو، السـيدة 

الســكيز، واألمينــة التنفيذيــة لالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاو، الســيدة كريســتيانا أنــا جــارا في
 فيغريس، وشخصيات أخر .

 ونظم  حكومة برو حدثاا ثقافياا مبناسبة افتتاح اجلزء الرفي  املستو . -13

ــــدورة العشــــرين ملــــر  -14 ــــ  املســــتو  رئــــيس ال ر وأدىل بيانــــات يف افتتــــاح اجلــــزء املشــــرتك الرفي
األطرا  والدورة العاشرة ملر ر األطرا /اجتما  األطرا ، واألمينة التنفيذية لتفاقية تغر املناو، 
ورئيس اجلمعية العامة ليفمم املتحدة، واألمـني العـام ليفمـم املتحـدة، ورئـيس دولـة بوليفيـا املتعـددة 

وكــذلك دولــة بوليفيــا  والصــني 77  القوميــات، الســيد خــوان إيفــو مــوراليس أميــا )باســم جمموعــة ال
املتعددة القوميات(، ورئيس ناورو، السيد بارون ديفافيسي واكا )نيابـة عـن لـالف الـدول اجلزريـة 
الصــغرة الناميــة(، ورئــيس وزراء توفــالو، والســيد إنيلــي ســوبواغا. وأدىل أيضــاا ببيانــات عنــد افتتــاح 

__________ 
 

(44) FCCC/SBI/2014/L.28. 
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وعــــات التفاوضــــية وجمموعــــات اجلــــزء املشــــرتك الرفيــــ  املســــتو  كثلــــو ســــبعة أطــــرا  باســــم اعم
 .(45)أخر 
كــــــانون   11وُعقـــــد اجلــــــزء الرئاســـــي مــــــن اجلــــــزء املشـــــرتك الرفيــــــ  املســــــتو  صـــــباح يــــــوم  -15

األول/ديســـمرب. وحضـــر الفتتـــاح األمـــني العـــام ليفمـــم املتحـــدة، واألمينـــة التنفيذيـــة لتفاقيـــة تغـــر 
السـيدة ميشـيل باشـلي ، ورئـيس  املناو، ورئيس بـرو، السـيد أولنتـا هومـال تاسـو، ورئيسـة شـيلي، 

ـــــودو،  كولومبيـــــا، الســـــيد خـــــوان مانويـــــل ســـــانتوس، ونائـــــب رئـــــيس األرجنتـــــني، الســـــيد أمـــــادو ب
 وشخصيات أخر .

وأدىل ببيانــات يف اجلــزء الرئاســي رئــيس بــرو، ورئيســة شــيلي، ورئــيس كولومبيــا، واألمــني  -16
 العام ليفمم املتحدة، ونائب رئيس األرجنتني.

  األطرافبيانات  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(15)البند الفرعي 

بيانــات أدىل  ــا  5طرفــاا ببيانــات، مــن بينهــا  141يف أثنــاء اجلــزء الرفيــ  املســتو ، أدىل  -17
بيانـاا  21نواب رؤساء وزراء، و أو بيانات أدىل  ا إما نواب رؤساء 3رؤساء دول وحكومات، و

 .(51) (41) (42) (47) (46)لو أطرا بياناا أدىل  ا كث 44أدىل  ا وزراء، و

  بيانات المنظمات المشاركة بصفة مراقب -باء 
 )ب( من جدول األعمال(15)البند الفرعي 

أثنـــاء اجللســـة التاســـعة املشـــرتكة الـــا عقـــدها مـــر ر األطـــرا  ومـــر ر األطرا /اجتمـــا   -12
دوليـة ومنظمــات  كـانون األول/ديسـمرب، أدىل ببيانـات كثلـو منظمـات حكوميـة  11األطـرا  يف 
 .(51)غر حكومية

__________ 
 

 البيانــــــــات املقدمــــــــة أثنــــــــاء اجلــــــــزء املشــــــــرتك الرفيــــــــ  املســــــــتو  متاحــــــــة علــــــــى املوقــــــــ  الشــــــــبكي التــــــــا : (45)

<http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/statements/items/8733.php>.  تُعترب هذ  البيانات جزءاا مـن
 .الوثائق الر ية للدورة

  .أعال 45 مثل احلاشية (46)
طلــب طرفــان )كازاخســتان وأوكرانيــا( إتاحــة بيانيهمــا اخلطيــني علــى املوقــ  الشــبكي لالتفاقيــة بــدلا مــن تقــدميهما  (47)

 .شفوياا 
  :التدخل املتاحة على املوق  الشبكي التا تفاصيل  .قام  إسرائيل بتدخل من وس  القاعة (42)

<https://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141/php/view/webcasts.php>. 
  :تفاصيل التدخل املتاحة على املوق  الشبكي التا . قام  الصني بتدخل من وس  القاعة (41)

<https://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141/php/view/webcasts.php>. 
 .باإلضافة إىل ذلك، أدل  دول مشاركة بصفة مراقب خبمسة بيانات (51)
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  مسائل أخر  -سادس عشر
 من جدول األعمال( 16)البند 

ومل تثـر األطــرا  أي  تنـاول الــرئيس هـذا البنــد مـن جــدول األعمـال أثنــاء اجللسـة الثالثــة.  -11
 مسائل يف إطار .

  اختتام الدور، -ساب  عشر
 من جدول األعمال( 17)البند 

تمر األطرررراف العامرررل بوصررفه اجتمررراع األطرررراف فررري بروتوكرررول  اعتمرراد تقريرررر مرررؤ  -ألف  
  كيوتو عن دورته العاشر،

 ()أ( من جدول األعمال17)البند الفرعي 

نظر مر ر األطرا /اجتما  األطرا ، أثناء جلست  العاشرة املستأنفة، يف مشرو  تقرير   -111
بلكمـــال التقريـــر املتعلـــق باجللســـة، وأِذن، بـــاقرتاح مـــن الـــرئيس، للمقـــرِّر  (52)بشـــأن دورتـــ  العاشـــرة

 بتوجي  من الرئيس ومبساعدة من األمانة.

  إغالق الدور، -باء 
 )ب( من جدول األعمال(17)البند الفرعي 

، اعتمــد مــر ر األطرا /اجتمــا  األطــرا ، يف جلســـت  (53)بنــاء علــى اقــرتاح مــن فرنســـا -111
املعنــون "اإلعـــراب  11-/م أإ1، املقـــرر كـــانون األول/ديســمرب  14العاشــرة املســـتأنفة املعقــودة يف 

عن المتنان حلكومة مجهورية برو وسكان مدينة ليما". وبعد ذلك، أعلن الـرئيس إغـالق الـدورة 
 العاشرة ملر ر األطرا /اجتما  األطرا .

__________ 
 

 .أعال  45 مثل احلاشية (51)
(52) FCCC/KP/CMP/2014/L.1. 
(53) FCCC/CP/2014/L.6-FCCC/KP/CMP/2014/L.4. 
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Annex I 

[English only] 

Parties to the Kyoto Protocol, observer States and United Nations 

organizations that attended the tenth session of the Conference of the 

Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol  

A. Parties to the Kyoto Protocol 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Angola 

Antigua and Barbuda 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaijan 

Bahamas 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belarus 

Belgium 

Belize 

Benin 

Bhutan 

Bolivia (Plurinational  
State of) 

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  ’Ivoire  

Croatia 

Cuba 

Cyprus 

Czech Republic  

Democratic People’s 
Republic of Korea 

Democratic Republic of the 
Congo 

Denmark 

Djibouti 

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 
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Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Mauritania 

Mauritius 

Mexico 

Micronesia (Federated  
States of) 

Monaco 

Mongolia 

Montenegro 

Morocco 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

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 

Tajikistan 

Thailand 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

Trinidad and Tobago 

Tunisia 

Turkey 

Tuvalu 

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

United Republic of Tanzania 

Uruguay 

Uzbekistan 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Viet Nam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

B. Observer States 

Canada 

Holy See 

South Sudan 
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State of Palestine 

United States of America 

C. United Nations bodies and programmes 

United Nations 

UN AIDS – Joint United Nations Programme on HIV and AIDS 

United Nations Capital Development Fund 

Unite  Nations Chil ren’s Fun  

United Nations Conference on Trade and Development 

United Nations Department of Economic and Social Affairs 

United Nations Development Programme 

United Nations Development Programme – Peru 

United Nations Economic Commission for Africa 

United Nations Economic Commission for Asia and the Pacific 

United Nations Economic Commission for Europe  

United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  

United Nations Environment Programme 

United Nations Global Compact 

United Nations High Commissioner for Refugees 

United Nations Office of the Commissioner for Human Rights 

United Nations Human Settlements Programme 

United Nations Information Centre Lima 

United Nations Institute for Training and Research 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

United Nations Office for Project Services 

United Nations Population Fund 

United Nations System Chief Executives Board for Coordination 

United Nations University 

United Nations University – Institute for Environment and Human Security 

United Nations Volunteers 

World Food Programme 

D. Convention secretariats  

Convention on Biological Diversity 

United Nations Convention to Combat Desertification 
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E. Specialized agencies and institutions of the United Nations system 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Global Environment Facility 

Intergovernmental Oceanographic Commission 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

International Civil Aviation Organization 

International Fund for Agricultural Development 

International Maritime Organization 

International Telecommunication Union 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

United Nations Industrial Development Organization 

World Health Organization 

World Intellectual Property Organization 

World Meteorological Organization 

F. Related organizations of the United Nations system  

Green Climate Fund secretariat 

International Atomic Energy Agency 

International Monetary Fund 

International Labour Organization 

World Bank 

World Trade Organization 
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Annex II 

[English only] 

 Calendar of meetings of Convention and Kyoto Protocol bodies, 2015–

2019 

 First sessional period in 2015: 1–11 June 

 Second sessional period in 2015: 30 November to 11 December 

 First sessional period in 2016: 16–26 May 

 Second sessional period in 2016: 7–18 November 

 First sessional period in 2017: 8–18 May 

 Second sessional period in 2017: 6–17 November 

 First sessional period in 2018: 30 April to 10 May 

 Second sessional period in 2018: 5–16 November 

 First sessional period in 2019:17–27 June 

 Second sessional period in 2019: 11–22 November 
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Annex III  

[English only] 

 Documents before the Conference of the Parties serving as the meeting 

of the Parties to the Kyoto Protocol at it tenth session 

FCCC/KP/CMP/2014/1 Provisional agenda and annotations. Note by the 

Executive Secretary 

FCCC/KP/CMP/2014/2 Annual report of the Compliance Committee to the 

Conference of the Parties serving as the meeting of 

the Parties to the Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2014/3 Report on the high-level ministerial round table on 

increased ambition of Kyoto Protocol 

commitments 

FCCC/KP/CMP/2014/4 Annual report of the Joint Implementation 

Supervisory Committee to the Conference of the 

Parties serving as the meeting of the Parties to the 

Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2014/5 Annual report of the Executive Board of the clean 

development mechanism to the Conference of the 

Parties serving as the meeting of the Parties to the 

Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2014/6 Report of the Adaptation Fund Board. Note by the 

Chair of the Adaptation Fund Board 

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 

FCCC/CP/2014/9–

FCCC/KP/CMP/2014/8 

Report on credentials. Report of the Bureau 

FCCC/KP/CMP/2014/L.1 Draft report of the Conference of the Parties 

serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 

Protocol on its tenth session 

FCCC/KP/CMP/2014/L.2 Guidance on the implementation of Article 6 of the 

Kyoto Protocol. Proposal by the President 

FCCC/KP/CMP/2014/L.3 Guidance relating to the clean development 

mechanism. Proposal by the President 

FCCC/KP/CMP/2014/L.5 Report of the Adaptation Fund Board. Proposal by 

the President 
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FCCC/KP/CMP/2014/L.6 Implications of the implementation of decisions 

2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the 

previous decisions on methodological issues 

related to the Kyoto Protocol, including those 

relating to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto 

Protocol. Proposal by the President 

FCCC/CP/2014/L.6–

FCCC/KP/CMP/2014/L.4 

Expression of gratitude to the Government of the 

Republic of Peru and the people of the city of 

Lima. Draft resolution submitted by France 

FCCC/SBSTA/2014/2 and Add.1 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice on its fortieth session, held 

in Bonn from 4 to 15 June 2014 

FCCC/SBSTA/2014/3 Provisional agenda and annotations. Note by the 

Executive Secretary 

FCCC/SBSTA/2014/L.20 Draft report of the Subsidiary Body for Scientific 

and Technological Advice on its forty-first session 

FCCC/SBSTA/2014/L.24 and Add.1 Land use, land-use change and forestry under 

Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto 

Protocol and under the clean development 

mechanism. Draft conclusions proposed by the 

Chair 

FCCC/SBSTA/2014/L.25 Clarification of the text in section G (Article 3, 

paragraph 7 ter) of the Doha Amendment to the 

Kyoto Protocol, in particular the information to be 

use  to  etermine the “average annual emissions 

for the first three years of the preceding 

commitment perio ”  Draft conclusions propose  

by the Chair 

FCCC/SBSTA/2014/L.29 Implications of the implementation of decisions 

2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the 

previous decisions on methodological issues 

related to the Kyoto Protocol, including those 

relating to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto 

Protocol. Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2014/8 and Add.1 Report of the Subsidiary Body for Implementation 

on its fortieth session, held in Bonn from 4 to 15 

June 2014 

FCCC/SBI/2014/9 Provisional agenda and annotations. Note by the 

Executive Secretary 

FCCC/SBI/2014/L.25 Draft report of the Subsidiary Body for 

Implementation on its forty-first session 

FCCC/SBI/2014/L.41 Capacity-building under the Kyoto Protocol. Draft 

conclusions proposed by the Chair 

    


