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الجررزء النرراني :اإلجرراءات الترري اتمرراألا مررؤتمر األطرراف العامررل بوصررفه
اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو في دورته العاشر،
المقررررات الترري اعتمرردألا مررؤتمر األط رراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األط رراف فرري
بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2014/9/Add.1

املقرر
/1م أإ11-

تقرير جملس صندوق التكيف

/2م أإ11-

الستعراض الثاين لصندوق التكيف

/3م أإ11-

تــاريخ إكمــال عمليــة اســتعراض اخل ـرباء مبوجــب املــادة  2مــن بروتوكــول كيوتــو
املتعلقة بفرتة اللتزام األوىل

/4م أإ11-

اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة

/5م أإ11-

إرشادات بشأن تنفيذ املادة  6من بروتوكول كيوتو

/6م أإ11-

التآزر فيما خيص اعتماد آليات بروتوكول كيوتو

/7م أإ11-

نت ــائا ب ـ ـراما العمـ ــل املتعلـ ــق بطرائـ ــق وإج ـ ـراءات األنشـ ــطة اإلضـ ــافية املمكنـ ــة
لســتخدام األراضــي وتغيــر اســتخدام األراضــي واحلراجــة مبوجــب آليــة التنميــة
النظيفة

/2م أإ11-

املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية

القرار
/1م أإ11-

4
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أوالا -افتتاح الدور،

(البند  1من جدول األعمال)

ُع ِقدت الدورة العاشرة ملر ر األطرا العامل بوصف اجتمـا األطـرا يف بروتوكـول كيوتـو
-1
(مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا ) عم ـالا بــالفقرة  6مــن املــادة  13مــن بروتوكــول كيوتــو وافتتحهــا
يف م ـر ر األمــم املتحــدة بشــأن تغــر املنــاو ،يف ليمــا ،ببــرو ،يف  1كــانون األول/ديســمرب ،2114
وزيـ ُـر البيئــة يف بــرو ،الس ــيد مانويــل بولغــار  -بيــدال ،رئ ــيس مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا يف
دورت العاشرة(.)1

ثانيا -المسائل التنظيمية

(البند  2من جدول األعمال)

ألف -إقرار جدول األعمال

(البند الفرعي (2أ) من جدول األعمال)

 -2نظ ـ ــر م ـ ــر ر األطرا /اجتم ـ ــا األطـ ـ ـرا  ،يف جلس ـ ــت األوىل( )2املعق ـ ــودة يف  1ك ـ ــانون
األول/ديسمرب ،يف مذكرة مقدمـة مـن األمينـة التنفيذيـة تتضـمن جـدول األعمـال املرقـ وشـروح
) .)FCCC/KP/CMP/2014/1وأ ُِعــد جــدول األعمــال املرق ـ بالتفــاق مـ رئــيس الــدورة التاســعة
ملر ر األطرا /اجتما األطرا وبعد التشاور م مكتب املر ر.
 -3واقرتح رئيس مر ر األطرا /اجتما األطرا يف دورت العاشرة اعتماد جـدول األعمـال
املرق م تغير البند  12إىل بندين فرعيني منفصلني.
 -4وبناء على اقرتاح من الرئيس ،اعتمـد مـر ر األطرا /اجتمـا األطـرا جـدول األعمـال
بصيغت التالية:
-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

__________

()1

()2
GE.15-01764

ُعقــدت الــدورة العاشــرة مل ــر ر األط ـرا /اجتمــا األط ـرا بــالتزامن م ـ الــدورة العش ـرين مل ــر ر األط ـرا  .وت ــرد
مداولت مر ر األطرا يف تقرير منفصل ( .)FCCC/CP/2014/10وتـرد اإلحـالت إىل البيانـات وكلمـة ترحيـب
أُلقيـ ـ عن ــد افتت ــاح م ــر ر األم ــم املتح ــدة بش ــأن تغ ــر املن ــاو يف ليم ــا يف تقري ــر م ــر ر األطـ ـرا  .أم ــا م ــداولت
اجللس ــات املش ــرتكة ب ــني م ــر ر األطـ ـرا وم ــر ر األطـ ـرا /اجتم ــا األطـ ـرا املعق ــودة أثن ــاء ال ــدورات ف ــرتد يف
التقريرين.
جلسات مر ر األطرا /اجتما األطرا املشار إليها يف هذا التقرير جلسات عامة.
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-3

__________

()3
6

(ب)

انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛

(ج)

تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛

(د)

املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض؛

(ه)

حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو.

تقريرا اهليئتني الفرعيتني:
(أ)

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

(ب)

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ.

-4

املسائل املتصلة بآلية التنمية النظيفة.

-5

املسائل املتصلة بالتنفيذ املشرتك.

-6

تقرير جلنة المتثال.

-7

صندوق التكيف:
(أ)

تقرير جملس صندوق التكيف؛

(ب)

الستعراض الثاين لصندوق التكيف.

-2

التقريــر املتعلــق باجتمــا املائــدة املســتديرة الــوزاري الرفي ـ املســتو بشــأن زيــادة
الطموح يف اللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو.

-1

املعلومـ ــات املقدمـ ــة مـ ــن األط ـ ـرا املدرجـ ــة يف املرفـ ــق األول واسـ ــتعراض هـ ــذ
املعلومات(:)3
(أ)

البالغات الوطنية؛

(ب)

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

(ج)

تقريــر التجميـ واحملاســبة الســنوي املتعلــق بــاألطرا املدرجــة يف املرفــق
باء مبوجب بروتوكول كيوتو.

 -11إيضاح النص الوارد يف الفر زاي (املـادة  ،3الفقـرة  7مكـررا ثانيـا) مـن تعـديل
الدوحـ ــة لربوتوكـ ــول كيوتـ ــو ،ل سـ ــيما املعلومـ ــات املقـ ــرر اسـ ــتخدامها لتحديـ ــد
"متوسـ ـ ـ النبعاث ـ ــات الس ـ ــنوية للس ـ ــنوات ال ـ ــثال األوىل م ـ ــن ف ـ ــرتة اللت ـ ـ ـزام
السابقة".

يرد تعريف مصطلح "طر مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  1من املادة  7من بروتوكول كيوتو.
GE.15-01764

FCCC/KP/CMP/2014/9

 -11بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو.
 -12املسائل املتصلة مبا يلي:
(أ)

الفقرة  3من املادة  2من بروتوكول كيوتو؛

(ب)

الفقرة  14من املادة  3من بروتوكول كيوتو.

 -13مســائل أخــر أحالتهــا اهليئتــان الفرعيتــان إىل مــر ر األط ـرا العامــل بوصــف
اجتما األطرا يف بروتوكول كيوتو.
 -14املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية:
(أ)

البيانات املالية املراجعة لفرتة السنتني 2113-2112؛

(ب)

أداء امليزانية يف فرتة السنتني .2115-2114

 -15اجلزء الرفي املستو :
(أ)

بيانات األطرا ؛

(ب)

بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب؛

 -16مسائل أخر .
 -17اختتام الدورة:
(أ)

اعتم ــاد تقري ــر م ــر ر األطـ ـرا العام ــل بوص ــف اجتم ــا األطـ ـرا يف
بروتوكول كيوتو عن دورت العاشرة؛

(ب)

إغالق الدورة.

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

 -5نُ ِظ ـ ــر يف ه ـ ــذا البن ـ ــد يف جلس ـ ــا م ـ ــر ر األطرا /اجتم ـ ــا األط ـ ـ ـرا األوىل والعاش ـ ــرة
املس ــتأنفة ،املعق ــودتني عل ــى التـ ـوا يف  1و 13ك ــانون األول/ديس ــمرب .ومل يك ــن هن ــاك دا إىل
انتخاب ألعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب(.)4

__________

()4
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انظر الفقرتني  11و 12من الوثيقة  .FCCC/CP/2014/10وترد قائمة األعضاء املنتخبـني للـدورة العشـرين ملـر ر
األطرا ومر ر األطرا /اجتما األطرا يف املوق الشبكي التا :
>.<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php
7

FCCC/KP/CMP/2014/9

جيم -تنظيم األعمال بما في ذلك أعمال دورتي الهيئتين الفرعيتين
(البند الفرعي (2ج) من جدول األعمال)

 -6يف اجللســة األوىل ،أحــال ال ـرئيس مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا إىل شــروح ج ــدول
األعمــال املرق ـ ( .)5وأشــار إىل أن اهليئتــني الفــرعيتني ســتجتمعان لكــي تضــعا ،قبــل اختتــام دورة
اهليئ ــة الفرعي ــة للمش ــورة العلمي ــة والتكنولوجي ــة يف  6ك ــانون األول/ديس ــمرب وقب ــل إط ــالق اهليئ ــة
الفرعيــة للتنفيــذ عمليــة التقيــيم املتعــدد األط ـرا يف اليــوم نفس ـ  ،مشــاري مقــررات واســتنتاجات
لينظر فيها مر ر األطرا /اجتما األطـرا  ،وأن ديـد دوريت اهليئتـني الفـرعيتني لـن يكـون ككنـ ا
نظ ـرا ملــا يعــرتض إدارة الوق ـ أثنــاء دورة مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا مــن لــديات .وأبل ـ
الرئيس مر ر األطرا اجتما األطرا أن عملية التقييم املتعـدد األطـرا األوىل املـذكورة أعـال
الا كان من املقرر أن تطلقها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف  6كانون األول/ديسـمرب ستسـتمر حـ 2
كانون األول/ديسمرب.
 -7وبن ــاءا عل ــى اق ــرتاح م ــن الـ ـرئيس ،ق ــرر م ــر ر األطرا /اجتم ــا األطـ ـرا أن حيي ــل بن ــود
جدول األعمال التالية إىل اهليئتني الفرعيتني:

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
البند 11

إيضاح النص الوارد يف الفر زاي (املـادة  ،3الفقـرة  7مكـررا ثانيـا) مـن تعـديل
الدوحـ ــة لربوتوكـ ــول كيوتـ ــو ،ل سـ ــيما املعلومـ ــات املقـ ــرر اسـ ــتخدامها لتحديـ ــد
"متوسـ ـ ـ النبعاث ـ ــات الس ـ ــنوية للس ـ ــنوات ال ـ ــثال األوىل م ـ ــن ف ـ ــرتة اللت ـ ـ ـزام
السابقة".

البند (12أ)

املسائل املتعلقة بالفقرة  3من املادة  2من بروتوكول كيوتو

اهليئة الفرعية للتنفيذ
البند (7ب)

الستعراض الثاين لصندوق التكيف

البند 1

املعلومـ ــات املقدمـ ــة مـ ــن األط ـ ـرا املدرجـ ــة يف املرفـ ــق األول واسـ ــتعراض هـ ــذ
املعلومات

البند 11

بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

البند (12ب)

املسائل املتعلقة بالفقرة  14من املادة  3من بروتوكول كيوتو

البند 14

املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية

__________
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 -2وفيما يتعلق بالبند  15من جدول األعمال" ،اجلزء الرفي املستو " ،أخرب الرئيس مر ر
املبني يف اجللسة األوىل ملر ر األطرا (.)6
األطرا /اجتما األطرا أن الرتتيبات ستتب النها ن
 -1وذ ّكر الرئيس األطرا بنهج يف إدارة الوق  ،على النحو املبني يف اجللسة األوىل ملر ر
األطرا ( ،)7وأشار إىل أن مر ر األطرا /اجتما األطـرا  ،بعـد وضـ هـذ اإلجـراءات موضـ
التنفيذ ،سيتناول نتائا أعمال يف  12كانون األول/ديسمرب.
 -11وواف ــق م ــر ر األطرا /اجتم ــا األط ـ ـرا عل ــى املض ــي ق ــدما عل ــى أس ــاس اقرتاحـ ــات
الرئيس.
 -11ويف اجللسـ ــة الثانيـ ــة املش ـ ــرتكة الـ ــا عقـ ــدها م ـ ــر ر األط ـ ـرا ومـ ــر ر األطرا /اجتم ـ ــا
األط ـرا يف  1كــانون األول/ديســمرب ،أدىل ببيانــات عامــة كثلــو كــل مــن دولــة بوليفيــا املتعــددة
القوميات (باسم جمموعـة ال  77والصـني) ،وأسـرتاليا (باسـم اعموعـة اجلامعـة) ،واللـاد األورو
(باســم اللــاد األورو ودول ـ األعضــاء ال  ،)22واملكســيك (باســم جمموعــة الســالمة البيئيــة)،
ونـاورو (باســم لـالف الــدول اجلزريـة الصــغرة) ،والسـودان (باســم اعموعـة األفريقيــة) ،ونيكــاراغوا
(باسم البلدان النامية املتقاربة التفكر) ،ونيبال (باسم أقل البلدان منوا).
 -12ويف نفس اجللسة ،أدىل ببيانني كـثال فئتـني مـن املنظمـات غـر احلكوميـة (املـرأة والشـرون
اجلنسانية ،والشباب).
 -13ويف اجللس ـ ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ـ ــة املش ـ ـ ـ ــرتكة املس ـ ـ ـ ــتأنفة ال ـ ـ ـ ــا عق ـ ـ ـ ــدها م ـ ـ ـ ــر ر األط ـ ـ ـ ـرا وم ـ ـ ـ ــر ر
األطرا /اجتما األطرا يف  1كانون األول/ديسمرب ،أدىل ببيانات عامة كثلو كل مـن جنـوب
أفريقيــا (باســم الربازيــل ،وجنــوب أفريقيــا ،والصــني ،واهلنــد) ،ومجهوريــة فنــزويال البوليفاريــة (باســم
التحالف البوليفـاري مـن أجـل شـعوب أمريكـا الالتينيـة  -املعاهـدة التجاريـة للشـعوب) ،واململكـة
العربيــة الســعودية (باســم اعموعــة العربيــة) ،وباكســتان (باســم البلــدان الناميــة املتقاربــة التفكــر)،
وبنمــا (باس ــم ائــتال بل ـدان الغابــات املط ــرة) ،وشــيلي (باس ــم الرابطــة املس ــتقلة لبلــدان أمريك ــا
الالتينية والكارييب) ،وبليز (باسم منظومة تكامل أمريكا الوسطى).
 -14ويف نفــس اجللســة ،أدىل ببيانــات كثلــو أربـ مــن فئــات املنظمــات غــر احلكوميــة (البيئــة،
والشعوب األصلية ،واحلكومات احمللية والسلطات البلدية ،والنقابات).
 -15وخــالل الــدورة ،دعــا الـرئيس إىل عقــد عــدد مــن اجللســات التقييميــة غــر الر يــة الغــرض
منهــا تعزيــز انفتــاح املفاوضــات وووليتهــا وشــفافيتها وتقــد نبــذة عامــة إىل مجي ـ املشــاركني عــن
تنظيم العمل واخلطوات املتخذة وحالة تق ّدم املفاوضات(.)2
__________

()6
()7
()2
GE.15-01764

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

 -16أشــارت الرئيســة ،يف اجللســة  11املعقــودة يف  12كــانون األول/ديســمرب ،إىل أن مــر ر
األطرا /اجتم ــا األطـ ـرا اعتم ــد يف دورتـ ـ األوىل املق ــرر /36م أإ ،1-ال ــذي ي ــنص عل ــى أن
وثــائق التفــويض ال ـواردة مــن األط ـرا يف بروتوكــول كيوتــو تصــلح ملشــاركة كثلهــا يف دوريت مــر ر
األطـرا ومـر ر األطرا /اجتمـا األطـرا  ،وبأنـ سـيُقدنم إىل املكتـب تقريـر واحـد بشـأن وثـائق
التفويض للموافقة علي  ،وفق ا لإلجراءات املتبعة.

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

 -12واسـتنادا إىل تقريـر املكتـب وإىل وثـائق تفـويض إضـافية مقدمـة مـن طـر واحـد (بــرو)،
وافـ ــق مـ ــر ر األطرا /اجتمـ ــا األط ـ ـرا علـ ــى وثـ ــائق تفـ ــويض األط ـ ـرا املشـ ــاركة يف الـ ــدورة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تلق األمانة وثائق التفـويض مـن روانـدا وجـزر البهامـا يف  15و 22كـانون
الثاين/يناير  ،2115على التوا .

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

 -11نظ ـ ــر م ـ ــر ر األطرا /اجتمـ ـ ــا األط ـ ـ ـرا  ،يف جلس ـ ــت الثالثـ ـ ــة املعق ـ ــودة يف  3كـ ـ ــانون
األول/ديس ــمرب ،يف التقري ــر املرحل ــي ال ــذي قدمت ـ األمين ــة التنفيذي ــة بش ــأن ص ــكوك قب ــول تع ــديل
الدوحة الا استلمها الودي .
 -21وأشارت األمينة التنفيذية إىل أن مر ر األطرا /اجتما األطرا اعتمد تعديل الدوحـة
لربوتوكول كيوتو يف دورت الثامنة( )11املعقودة يف  2كانون األول/ديسمرب  .2112وأوضـح أن
العــدد احلــا ليفط ـرا يف بروتوكــول كيوتــو ( 112طرف ـا) يعــخ أن دخــول تعــديل الدوحــة حيــز
النفــاذ يقتضــي  144صــك ا مــن صــكوك القبــول .وأشــارت إىل أن الودي ـ كــان ،ح ـ تــاريخ 2
كانون األول/ديسمرب  ،2114قد اسـتلم صـكوك ا لقبـول لتعـديل الدوحـة مـن  11طرفـ ا(.)12( )11
__________

(.FCCC/KP/CMP/2014/8 )1
( )11املقرر /1م أإ.2-
( )11باإلضـافة إىل ذلـك ،أخطـر الوديـ األطـرا  ،يف  17كـانون األول/ديسـمرب  ،2114بـأن جـزر القمـر أودعـ
صك القبول يف  7أيلول/سبتمرب .2114
( )12املعلومات املتعلقة حبالة تعديل الدوحة متاحة على املوق الشبكي التا :
>.<http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php
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وحثـ مجيـ األطـرا علــى التعجيــل بلجراءاةــا الداخليــة للتصــديق علــى تعــديل الدوحــة وإيــدا
صكوك قبوهلا لد الودي يف أقرب وق ككن.
 -21وأدىل ببيانني كثال طرفني.
 -22وح ــث الـ ـرئيس األطـ ـرا أيضـ ـ ا عل ــى اإلسـ ـرا بلي ــدا ص ــكوك قبوهل ــا لتع ــديل الدوح ــة
وإيـ ــداعها يف أقـ ــرب وق ـ ـ ككـ ــن لـ ــد الودي ـ ـ  .وبنـ ــاءا علـ ــى اق ـ ـرتاح مـ ــن ال ـ ـرئيس ،وافـ ــق مـ ــر ر
األطرا /اجتما األطرا على النظر يف الستنتاجات الا أعدها الرئيس بشـأن حالـة التصـديق
على تعديل الدوحة.
 -23ويف اجللسة العاشرة ،ذكر الرئيس أن الودي تلقـى صـكيني إضـافيني مـن صـكوك املوافقـة
عل ــى تع ــديل الدوح ــة .ويف  1و 4ك ــانون األول/ديس ــمرب  ،2114ورد ص ــكا قب ــول م ــن ن ــاورو
وتوفالو على التوا  .وهنأ األطرا على قبوهلا تعديل الدوحة وأشار إىل أن دخـول التعـديل حيـز
النفاذ يتطلب  123صك ا إضافي ا من صكوك القبول(.)13
 -24وبنـاءا علــى اقـرتاح مــن الـرئيس ،أحــا مـر ر األطرا /اجتمــا األطـرا علمـ ا بالبيانــات
الــا أدىل ــا كــل مــن األمينــة التنفيذيــة وال ـرئيس يف اجللســة الثالثــة ،وحــث مجي ـ األط ـرا علــى
تعجيــل إجراءاةــا الداخليــة للتصــديق علــى تعــديل الدوحــة وإيــدا صــك القبــول اخلــا ــا لــد
الودي يف أقرب وق ككن.

واو -الحضور
 -25كما يرد يف املرفق األول ،حضر اجللسات يف ليما كثلو  123طرف ا يف بروتوكول كيوتو،
فض ـالا عــن كثلــي ــس دول مشــاركة بصــفة مراقــب ،و 41مــن هيئــات األمــم املتحــدة وبراجمهــا،
وأمانات التفاقيات ،والوكالت واملرسسات املتخصصة ،واملنظمـات ذات الصـلة التابعـة ملنظومـة
األمم املتحدة.
 -26وحضــر الــدورة أيض ـا كثلــو  53منظمــة حكوميــة دوليــة و 624منظمــة غــر حكوميــة،
كما يرد يف الوثيقة .FCCC/CP/2014/INF.2
 -27ويــنص املقــرر /36م أإ 1-علــى أن ق ـرار قبــول مشــاركة املنظمــات بصــفة مراقــب الــذي
اخت ــذ م ــر ر األطـ ـرا يس ــري أيضـ ـا عل ــى م ــر ر األطرا /اجتم ــا األطـ ـرا  .وت ــرد يف الوثيق ــة
 FCCC/CP/2014/4قائمـ ــة املنظمـ ــات املتمتعـ ــة بصـ ــفة مراقـ ــب الـ ــا قُبِل ـ ـ حـ ــديث ا مشـ ــاركتها يف
جلسات مر ر األطرا ومر ر األطرا /اجتما األطرا (.)14
__________

( )13انظر احلاشيتني  11و 12أعال .
( )14لالطال على جممل املداولت املتعلقة بالبند الفرعي من جدول أعمال مر ر األطرا اخلا
بصفة مراقب ،انظر الفقرة  13من الوثيقة .FCCC/CP/2014/10
GE.15-01764

بقبـول املنظمـات
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زاي -الوثائق
 -22تـرد يف املرفـق الثالــث مـن هـذا التقريــر الوثـائق الـا ُعرضـ علـى مـر ر األطرا /اجتمــا
األطرا يف دورت العاشرة.

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

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

 -21يف اجللســة العاشــرة ،عــرض رئــيس اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة ،الســيد
()15
إميانويل دوميساين دلميـخ (سويسـرا) ،مشـرو تقريـر هـذ اهليئـة عـن دورةـا احلاديـة واألربعـني
وقــدم تقري ـرا شــفويا عــن نتــائا أعمــال اهليئــة يف دورتيهــا األربعــني واحلاديــة واألربعــني بشــأن مــر ر
األطرا /اجتما األطرا .
 -31ويف اجللسة نفسها ،أحـا مـر ر األطرا /اجتمـا األطـرا علمـا ،بـاقرتاح مـن رئيسـ ،
بتقريــر اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة عــن دورةــا األربعــني( )16ومبشــرو تقريرهــا عــن
دورةــا احلاديــة واألربعــني( )17وبــالتقرير الشــفوي الــذي قدم ـ رئيســها .وأعــرب الـرئيس عــن تقــدير
للسيد دلميخ ملهارت يف توجي أعمال اهليئة الفرعية.
 -31وأوص ـ اهليئــة الفرعيــة مبشــرو مقــرر( )12لينظــر في ـ مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا
ويعتمـ ــد  .وبنـ ــاءا علـ ــى توصـ ــية مـ ــن اهليئـ ــة الفرعيـ ــة ،اعتمـ ــد مـ ــر ر األطرا /اجتمـ ــا األط ـ ـرا
املقــرر /7م أإ 11-املعنــون "نتــائا برنــاما العمــل املتعلــق بطرائــق وإج ـراءات األنشــطة اإلضــافية
املمكنة لستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي واحلراجة مبوجب آلية التنمية النظيفة".
 -32ويف اجللس ــة نفس ــها ،أبل ـ ال ـرئيس م ــر ر األطرا /اجتم ــا األط ـرا أن ـ  ،بع ــد اختت ــام
الــدورة  41للهيئــة الفرعيــة ،طلــب إىل رئــيس اهليئــة الفرعيــة أن تــري مشــاورات لـ ســلطت ألن
األطـ ـرا مل ت ــتمكن م ــن التوص ــل إىل تواف ــق يف ااراء بش ــأن البن ــد الفرع ــي (11أ) م ــن ج ــدول
أعمال الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة املعنـون "انعكاسـات
تنفيــذ املقــررات مــن /2م أإ 7-إىل /4م أإ 7-واملقــرر /1م أإ 2-علــى املقــررات الســابقة املتعلقــة
__________

()15
()16
()17
()12
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.FCCC/SBSTA/2014/L.20
 FCCC/SBSTA/2014/2و.Add.1
مثل احلاشية  15أعال .
.
 FCCC/SBSTA/2014/L.24و
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بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو ،مبا فيها تلك املتصـلة بـاملواد  5و 7و 2مـن بروتوكـول
كيوتو"(.)11
 -33وبنـاءا علـى اقـرتاح مـن الـرئيس( ،)21اعتمـد مـر ر األطرا /اجتمـا األطـرا اسـتنتاجات
بشأن انعكاسات تنفيذ املقررات مـن /2م أإ 7-إىل /4م أإ 7-واملقـرر /1م أإ 2-علـى املقـررات
السـابقة املتعلقـة بالقضــايا املنهجيـة املرتبطـة بربوتوكــول كيوتـو ،مبـا فيهــا تلـك املتصـلة بــاملواد  5و7
و 2من بروتوكول كيوتو كما يرد يف الفقرتني  34و 35أدنا .
 -34ولحظ مر ر األطرا /اجتما األطرا أن اهليئة الفرعية واصـل عملهـا بشـأن انعكاسـات
تنفي ـ ــذ املق ـ ــررات م ـ ــن /2م أإ 7-إىل /4م أإ 7-واملق ـ ــرر /1م أإ 2-عل ـ ــى املق ـ ــررات الس ـ ــابقة املتعلق ـ ــة
بالقضــايا املنهجيــة املرتبطــة بربوتوكــول كيوتــو ،مبــا فيهــا تلــك املتصــلة بــاملواد  5و 7و 2مــن بروتوكــول
كيوت ــو ،ولكنه ــا مل تس ــتط إ .ــاء  .وطل ــب م ــر ر األطرا /اجتم ــا األطـ ـرا إىل اهليئ ــة الفرعي ــة أن
تواصل نظرها يف هذ النعكاسات أثناء دورةا الثانيـة واألربعـني (حزيران/يونيـ  )2115بالسـتناد إىل
نصـ ــو مشـ ــاري املقـ ــررات املتاحـ ــة يف مرفـ ــق الوثيقـ ــة  ،FCCC/KP/CMP/2014/L.6ـ ــد التوصـ ــية
مبش ــاري مق ــررات بش ــأن ه ــذ املس ــألة ليعتم ــدها م ــر ر األطرا /اجتم ــا األطـ ـرا يف دورت ـ احلادي ــة
عشرة (تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب .)2115
 -35وأشار مر ر األطرا /اجتما األطرا أيض ا إىل اسـتنتاج اهليئـة الفرعيـة بأ.ـا ستواصـل،
يف دورةا الثانية واألربعـني ،النظـر يف متطلبـات احملاسـبة واإلبـالس والسـتعراض اخلاصـة بـاألطرا
املدرج ــة يف املرف ــق األول لالتفاقي ــة م ــن دون التـ ـزام كم ــي بتحدي ــد النبعاث ــات وخفض ــها يف ف ــرتة
اللتزام الثانية ،إىل جناب برناما التدريب احمل ند ألعضـاء أفرقـة خـرباء السـتعراض املشـاركني يف
الستعراضات السنوية مبوجب املادة  2من بروتوكول كيوتو.
 -36ويف اجللســة نفســها ،أدىل كثلــو ســتة أطـرا ببيانــات ،منهــا بيــان باســم اللــاد األورو
ودول األعضاء ال .22
 -37وباإلضافة إىل ذلك ،تلق األمانة يف  14كانون األول/ديسمرب بيان ا خطي ا من أوكرانيا
تذكر في شرو عدم قيامها بأي جتارة/مبيعات دولية لوحدات الكميات املسندة املرحلة من فرتة
اللتزام األوىل لربوتوكول كيوتو ،وطلب إدراج هذا البيان يف تقرير الدورة.

__________

( )11الفقرة  27من الوثيقة .FCCC/SBSTA/2014/2
(.FCCC/KP/CMP/2014/L.6 )21
GE.15-01764
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باء -تقرير الهيئة الفرعية للتنفيا

(البند الفرعي (3ب) من جدول األعمال)

 -32يف اجللســة العاشــرة ،عــرض رئــيس اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ ،الســيد أمينــا يــاوفو (فيجــي)،
مشــرو تقريــر هــذ اهليئــة عــن دورةــا احلاديــة واألربعــني( )21وقــدم تقري ـرا شــفويا عــن نتــائا أعمــال
اهليئة يف دورتيها األربعني واحلادية واألربعني بشأن مر ر األطرا /اجتما األطرا .
 -31ويف اجللسة نفسها ،أحا مر ر األطرا /اجتما األطرا علما ،بنـاء علـى اقـرتاح مـن
رئيسـ  ،بتقريــر اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ عــن دورةــا األربعــني( )22ومبشــرو تقريرهــا عــن دورةــا احلاديــة
واألربعــني( )23وبــالتقرير الشــفوي الــذي قدمـ رئيســها .وأعــرب الـرئيس عــن تقــدير للســيد يــاوفو
ملهارت يف توجي أعمال اهليئة الفرعية.
 -41وأوص ـ اهليئــة الفرعيــة بأربعــة مشــاري مقــررات( )24لينظــر فيهــا مــر ر األطرا /اجتمــا
األط ـ ـ ـرا ويعتم ـ ـ ــدها .وبنـ ـ ــاء عل ـ ـ ــى توصـ ـ ــية م ـ ـ ــن اهليئـ ـ ــة الفرعي ـ ـ ــة للتنفيـ ـ ــذ( ،)25اعتم ـ ـ ــد م ـ ـ ــر ر
األطرا /اجتم ــا األطـ ـرا املق ــرر /6م أإ 11-املعن ــون "الت ــآزر يف عملي ــات العتم ــاد مبوج ــب
آليات بروتوكول كيوتو" ،بصيغت املعدلة شفويا.
 -41ويف اجللسة نفسها ،أدىل كثلـو أربعـة أطـرا ببيانـات ،منهـا بيـان باسـم اللـاد األورو
ودول األعضاء ال .22

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

 -42يف اجللس ــة الثالث ــة ،أح ــال ال ـ ـرئيس إىل الوثيق ــة  FCCC/KP/CMP/2014/5ال ــا تتض ــمن
التقريــر الســنوي للمجلــس التنفيــذي اليــة التنميــة النظيفــة ،الــذي يغطــي أنشــطة اعلــس يف الفــرتة
من  5تشرين األول/أكتوبر  2113إىل  31أيلول/سبتمرب .2114
 -43وقــدم رئــيس اعلــس التنفيــذي اليــة التنميــة النظيفــة ،الســيد هيــو ســيلي (غرينــادا) ،إىل
مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا تقري ـرا عــن تقــدم أعمــال اعلــس التنفيــذي .ووج ـ النتبــا إىل
__________

()21
()22
()23
()24
()25
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 FCCC/SBI/2014/8و.Add.1
مثل احلاشية  21أعال .
 FCCC/SBI/2014/8/Add.1و FCCC/SBI/2014/L.39و.FCCC/SBI/2014/L.28
فيما خيص التوصية ،انظر الفقرة  57من الوثيقة .FCCC/SBI/2014/8ولالطال على نـص مشـرو املقـرر ،انظـر
الوثيقة .FCCC/SBI/2014/8/Add.1
GE.15-01764
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توصــيات اعلــس ملــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا  .وشــكر ال ـرئيس مجي ـ أعضــاء اعلــس علــى
ونو مبا لقق من إجنازات يف العام املاضي.
ما قاموا ب من عمل شاقّ ،
 -44وأدىل ببيانات كثال طرفني .وأدىل أيض ا ببيان كثل للبنك الدو .

 -45وبنــاءا علــى اقــرتاح مــن الـرئيس ،أنشــأ مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا فريــق اتصــال معنيـ ا
ذ املسألة ،يتشارك يف رئاست السيد جيفري سبونر (جامايكا) والسيد ماركو برغلوند (فنلندا).
 -46ويف اجللســة العاش ــرة ،اعتم ــد م ــر ر األطرا /اجتم ــا األط ـرا  ،بن ــاءا عل ــى اق ـرتاح م ــن
الرئيس( ،)26املقرر /4م أإ 11-املعنون "اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة".
 -47ويف اجللسة العاشرة املستأنفة ،املعقودة يف  13كانون األول/ديسمرب ،أبل الرئيس مـر ر
األطرا /اجتمــا األط ـرا باختتــام املش ــاورات املتعلقــة بالرتش ــيحات للمجلــس التنفي ــذي الي ــة
التنمية النظيفة .وبنـاءا علـى اقـرتاح مـن الـرئيس ،انتخـب مـر ر األطرا /اجتمـا األطـرا أعضـاء
اعلس التنفيذي الية التنمية النظيفة وأعضاء املناوبني التالية أ اؤهم(.)27
المجلس التنفياي آللية التنمية النظيفة
العضو

العضو املناوب

الدول األفريقية

السيد باليسي غوبولن
(بوتسوانا)

السيد جوزيف أموغو
(الكامرون)

دول آسيا واحملي اهلادئ

السيد حممد عرفان طارق
(باكستان)

السيد دايغيون أو
(كوريا)

دول أمريكا الالتينية والكارييب

السيد إدواردو كالفو
(برو)

السيد آرثر رول
(جزر البهاما)

دول أوروبا الغربية ودول أخر

السيد مارتن أندرلني
(سويسرا)

السيد أوليفيي كاسي
(بلجيكا)

األطرا املدرجة يف املرفق األول

السيد لمربت شنايدر
(اللاد األورو )

السيد كازوناري كاينو
(اليابان)
السيد بيوتر دومربوفيكي
()22
(بولندا)

__________

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

>.<http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php
( )22مبــا أن هــذا الرتشــيح قــل معلقــا منــذ الــدورة التاســعة ملــر ر األطـرا /اجتمــا األطـرا  ،يُعتــرب أن العضــو املنــاوب
انتُ ِخـ ـ ـ ـ ــب يف الـ ـ ـ ـ ــدورة التاسـ ـ ـ ـ ــعة ملـ ـ ـ ـ ــر ر األط ـ ـ ـ ـ ـرا /اجتمـ ـ ـ ـ ــا األط ـ ـ ـ ـ ـرا (انظـ ـ ـ ـ ــر الفقـ ـ ـ ـ ــرة  57مـ ـ ـ ـ ــن الوثيقـ ـ ـ ـ ــة
.)FCCC/KP/CMP/2013/9
GE.15-01764
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خامسا -المسائل المتعلقة بالتنفيا المشترك
(البند  5من جدول األعمال)

 -42يف اجللس ــة الثالث ــة ،أح ــال ال ـ ـرئيس إىل الوثيق ــة  FCCC/KP/CMP/2014/4ال ــا تتض ــمن
التقريــر الســنوي للجن ــة اإلش ـرا علــى التنفي ــذ املشــرتك (جلنــة اإلش ـرا ) ،الــذي يغطــي أنش ــطة
اللجنة يف الفرتة من  24أيلول/سبتمرب  2113إىل  17أيلول/سبتمرب .2114
 -41وقدم رئـيس جلنـة اإلشـرا  ،السـيد بيـوتر دومربوفيكـي (بولنـدا) ،تقريـرا عـن التقـدم احملـرز
يف أعمـال جلنــة اإلشـرا  .وســل الضـوء علــى توصـيات جلنــة اإلشـرا الــا يتعـني أن ينظــر فيهــا
مر ر األطرا /اجتما األطرا  .وشكر الرئيس مجي أعضـاء جلنـة اإلشـرا وأعضـائها املنـاوبني
على عملهم الدؤوب خالل العام املاضي.
 -51وبناءا على اقرتاح من الرئيس ،أنشأ مر ر األطرا /اجتما األطرا فريق اتصـال بشـأن
هذ املسألة يشرتك يف رئاست السيد ياو أوسافو (غانا) والسيد دمييتار نيكو (فرنسا).
 -51ويف اجللســة العاش ــرة ،اعتم ــد م ــر ر األطرا /اجتم ــا األط ـرا  ،بن ــاءا عل ــى اق ـرتاح م ــن
الرئيس( ،)21املقرر /5م أإ 11-املعنون "إرشادات بشأن تنفيذ املادة  6من بروتوكول كيوتو".
 -52ويف اجللسة العاشرة املستأنفة ،املعقـودة يف  13كـانون األول/ديسـمرب ،أشـار الـرئيس إىل
أن الرتش ــيحات للجن ــة اإلش ـرا ل ت ـزال معلق ــة وح ــث األط ـرا املدرج ــة يف املرف ــق األول عل ــى
مواصـ ــلة املش ـ ــاورات وتق ـ ــد الرتش ـ ـيحات املعلق ـ ــة إىل األمين ـ ــة التنفيذي ـ ــة يف أق ـ ــرب وق ـ ـ كك ـ ــن
ويف موع ــد أقص ــا  31ك ــانون الثاين/ين ــاير  .2115ومبج ــرد اس ــتالم الرتش ــيح ،يُعت ــرب أن املرش ــح
انتُ ِخب يف الدورة العاشرة ملر ر األطرا /اجتما األطرا  ،وفق ا للممارسة املتبعة.
 -53وبنــاءا علــى اق ـرتاح مــن ال ـرئيس ،انتخــب م ـر ر األطرا /اجتمــا بالتزكيــة أعضــاء اعلــس
التنفيذي الية التنمية النظيفة وأعضاء املناوبني التالية أ اؤهم(.)31
لجنة اإلشراف عل التنفيا المشترك
األطرا املدرجة يف املرفق األول

العضو

العضو املناوب

السيد هروكي كودو
(اليابان)

السيد جاكوب لينز
(النمسا)

السيد بونوا لوغي
(فرنسا)
األطرا املدرجة يف املرفق األول
الا ر اقتصاداةا مبرحلة انتقالية

__________

السيدة فينيتا بوريكوفا
(بلغاريا)

السيدة إيرينا فويتخوفيتش
(بيالروس)

(.FCCC/KP/CMP/2014/L.2 )21
( )31مثل احلاشية  27أعال .
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األطرا غر املدرجة يف املرفق
األول

العضو

العضو املناوب

السيدة غرغيتا نيكود
(رومانيا)

السيد ميخايلو شيزينكو
(أوكرانيا)

السيدة خوليا خوستو سوتو
(برو)

السيد كومي تومييبا
(توغو)

سادسا -تقرير لجنة االمتنال

(البند  6من جدول األعمال)

 -54أح ــال الـ ـرئيس ،يف اجللس ــة الثالث ــة ،إىل الوثيق ــة  FCCC/KP/CMP/2014/2ال ــا تتض ــمن
التقرير السنوي التاس للجنة المتثـال املقـدم إىل مـر ر األطرا /اجتمـا األطـرا  ،الـذي يغطـي
أنشطة اللجنة يف الفرتة من  11أيلول/سبتمرب  2113إىل  5أيلول/سبتمرب عام .2114
 -55وقدم الرئيس املتشارك يف اجللسة العامة للجنة المتثال ،السيد ديالنو فـروي (هولنـدا)،
عرض ـ ا عام ـ ا للتقريــر الســنوي املق ـدم إىل مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا  .وشــكر ال ـرئيس مجي ـ
أعضاء اللجنة علـى عملهـم الـدؤوب خـالل العـام املاضـي .وبنـاءا علـى اقـرتاح مـن الـرئيس ،أحـا
مر ر األطرا /اجتما األطرا علما بتقرير اللجنة.
 -56ويف اجللسة العاشرة املستأنفة ،املعقودة يف  13كانون األول/ديسمرب ،أشار الـرئيس إىل أن
ترشيحات العضو املناوب لفر تيسر جلنـة المتثـال ل تـزال معلقـة وحـث األطـرا غـر املدرجـة يف
املرفــق األول علــى مواصــلة املشــاورات وتقــد الرتشــيح املعلــق إىل األمينــة التنفيذيــة يف أقــرب وق ـ
ككـن ويف موعــد أقصــا  31كــانون الثاين/ينــاير  .2115ومبجــرد اســتالم الرتشــيح ،يُعتــرب أن املرشــح
انتُ ِخب يف الدورة العاشرة ملر ر األطرا /اجتما األطرا  ،وفق ا للممارسة املتبعة.
 -57وبنــاءا علــى اق ـرتاح مــن ال ـرئيس ،انتخــب مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا أعضــاء جلنــة
المتثال البديلني وأعضاءها املناوبني التالية أ اؤهم(.)31

لجنة االمتنال  -فرع التيسير
العضو البديل
األطرا غر املدرجة يف املرفق
األول

العضو املناوب البديل

السيد كادو ديوب غويي
(السنغال)

__________

( )31مثل احلاشية  27أعال .
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لجنة االمتنال  -فرع اإلنفاذ
العضو املناوب البديل
دول أوروبا الغربية ودول أخر

السيد توماس كوكانني (فنلندا)

سابعا -صندوق التكيف

(البند  7من جدول األعمال)

ألف -تقرير مجلس صندوق التكيف

(البند الفرعي (7أ) من جدول األعمال)

 -52أح ــال الـ ـرئيس ،يف اجللس ــة الثالث ــة ،إىل الوثيق ــة  FCCC/KP/CMP/2014/6ال ــا تتض ــمن
التقريـ ــر السـ ــنوي علـ ــس صـ ــندوق التكيـ ــف ،الـ ــذي يغطـ ــي أنشـ ــطة الصـ ــندوق يف الفـ ــرتة مـ ــن 1
آب/أغسطس  2113إىل  31وز/يولي .2114
 -51وبن ــاءا عل ــى دع ــوة م ــن الـ ـرئيس ،ق ــدم رئ ــيس جمل ــس ص ــندوق التكي ــف ،الس ــيد مام ــادو
هوناديــا (بوركينــا فاســو) ،تقريـرا إىل مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا يســل الضــوء علــى النتــائا
الا لقق يف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير األخر .وشكر الـرئيس مجيـ أعضـاء جملـس صـندوق
التكيف وأعضائ املناوبني على عملهم الدؤوب.
 -61وأدىل ببيانات كثال طرفني.
 -61وبناءا على اقرتاح من الرئيس ،أنشأ مر ر األطرا /اجتما األطرا فريق اتصـال بشـأن
هـذ املسـألة تشـرتك يف رئاسـت السـيدة ســوزانا سـيتوروس (إندونيسـيا) والسـيدة أنـا فــورنيلس دي
فروتوس (إسبانيا).
 -62ويف اجللســة العاش ــرة ،اعتم ــد م ــر ر األطرا /اجتم ــا األط ـرا  ،بن ــاءا عل ــى اق ـرتاح م ــن
الرئيس( ،)32املقرر /1م أإ 11-املعنون "تقرير جملس صندوق التكيف".
 -63ويف اجللسة العاشرة املستأنفة ،املعقودة يف  13كانون األول/ديسمرب ،أبل الرئيس مـر ر
األطرا /اجتمــا األطـرا باختتــام املشــاورات بشــأن ترشــيحات جملــس صــندوق التكيــف .وبنــاءا
عل ــى اقـ ـرتاح م ــن الـ ـرئيس ،انتخ ــب م ــر ر األطرا /اجتم ــا األطـ ـرا أعض ــاء جمل ــس ص ــندوق
التكيف وأعضاء املناوبني التالية أ اؤهم(.)33
__________

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

العضو املناوب

الدول األفريقية

السيد يرميا بيرت تارفا
(نيجريا)

السيد بيرتوس موتياو
(ناميبيا)

دول آسيا واحملي اهلادئ

السيد أمحد وحيد
(ملديف)

السيد الربا توفيق
(اململكة العربية السعودية)

دول أوروبا الشرقية

السيدة غابرييال بوبيسكو
(رومانيا)

السيدة أومايرا تاغيييفا
(أذربيجان)

دول أمريكا الالتينية
والكارييب

السيد إمييليو سيمربيس
(بنما)

السيدة إيرينا بينيدا
(هندوراس)

دول أوروبا الغربية ودول
أخر

السيدة سو  -لني غاربي  -شيلز
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية)

السيدة يوكا غريلر
(سويسرا)

السيد هانس أول إيربك
(النرويا)

السيد مارك أنطوان مارتن
(فرنسا)

األطرا املدرجة يف املرفق
األول

السيدة تو زيرتسرتوم  -غولدمان
(السويد)

السيد ماركو كانينن
(فنلندا)

األطرا غر املدرجة يف
املرفق األول

السيدة باسيونس دامبا
(غانا)

السيدة مارغاريتا كاسو شافيز
(املكسيك)

السيد و .ل .سوماتيبال
()34
(سري لنكا)

السيدة فطومة حسني
(كينيا)
الدول اجلزرية الصغرة
النامية

السيد بول إرلني فيليب
(غرينادا)

السيد صامويال لغاتاكي
(فيجي)

باء -االستعراض الناني لصندوق التكيف
(البند الفرعي (7ب) من جدول األعمال)

 -64قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا  ،يف جلســت األوىل ،إحالــة هــذا البنــد الفرعــي مــن
جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .
 -65ويف اجللســة  ،11اعتمــد مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا  ،بنــاءا علــى توصــية مــن اهليئــة
الفرعية للتنفيذ( ،)35املقرر /2م أإ 11-املعنون "الستعراض الثاين لصندوق التكيف".

__________

( )34مبا أن هـذا الرتشـيح قـل معلقـا منـذ الـدورة التاسـعة ملـر ر األطـرا /اجتمـا األطـرا  ،يُعتـرب أن العضـو املنـاوب انتُ ِخـب
يف الدورة التاسعة ملر ر األطرا /اجتما األطرا (انظر الفقرة  21من الوثيقة .)FCCC/KP/CMP/2013/9
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ثامنا -التقريررر المتعلررق باجتمرراع المائررد ،المسررتدير ،الرروزاري الرفي ر المسررتو
بشأن زياد ،الطموح في االلتزامات بموجب بروتوكول كيوتو
(البند  2من جدول األعمال)

 -66أح ــال الـ ـرئيس ،يف اجللس ــة الثالث ــة ،إىل الوثيق ــة  FCCC/KP/CMP/2014/3ال ــا تتض ــمن
التقري ــر( )36املتعل ــق باجتم ــا املائ ــدة املس ــتديرة ال ــوزاري الرفيـ ـ املس ــتو بش ــأن زي ــادة الطم ــوح يف
اللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو ،املعقود يف  5حزيران/يوني .2114
 -67وش ــدد الـ ـرئيس عل ــى احلاج ــة إىل التعجي ــل بب ــدء نف ــاذ تع ــديل الدوح ــة وأ ي ــة األط ــرا
املدرجة يف املرفق األول الا هلا التزامات يف فرتة اللتزام الثانية لربوتوكـول كيوتـو وأهـدا طموحـة
خلفض النبعاثات.
 -62وأدىل ببي ــانني ك ــثال دول ــة بوليفي ــا املتع ــددة القومي ــات (باس ــم جمموع ــة ال  77والص ــني)
والل ــاد األورو (باس ــم الل ــاد األورو ودولـ ـ األعض ــاء ال  .)22وأدىل كثل ــو تس ــعة أطـ ـرا
ببيانات.
 -61وأدىل أيضا ببيانات كثلو فئات املنظمات غر احلكومية البيئية.
 -71وبنــاءا علــى اقـرتاح مــن الـرئيس ،وافــق مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا علــى أن يتشــاور
الرئيس م األطرا بصورة غـر ر يـة بشـأن سـبل املضـي قـدما ويقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل مـر ر
األطرا /اجتما األطرا .
 -71ويف اجللسة العاشرة ،اتفق مر ر األطرا  ،بناءا على اقرتاح من الرئيس ،علـى إدراج هـذا
البنــد يف جــدول األعمــال املرقـ للــدورة احلاديــة عشــرة ملــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا  ،عمـالا
باملادتني (11ج) و 16من مشرو النظام الداخلي املعمول ب .
 -72وأدىل كثل طر واحد ببيان.

__________

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

ألف -البالغات الوطنية

(البند الفرعي (1أ) من جدول األعمال)

 -73قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا  ،يف جلســت األوىل ،إحالــة هــذا البنــد الفرعــي مــن
جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .
 -74ويف اجللســة العاش ــرة ،أح ــا م ــر ر األطرا /اجتم ــا األط ـرا علم ـا باس ــتنتاجات
اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذا البند.

()32

باء -ترراريإ إكمررال عمليررة اسررتعراض المبرراء بموجررب المرراد 8 ،مررن بروتوكررول كيوتررو
المتعلِّقة بفتر ،االلتزام األول
(البند الفرعي (1ب) من جدول األعمال)

 -75اعتمد مر ر األطرا /اجتما األطرا  ،يف جلست العاشرة ،بناءا على توصية من اهليئـة
الفرعيــة للتنفيــذ( ،)31املقــرر /3م أإ 11-املعنــون "تــاريخ إكمــال عمليــة اســتعراض اخل ـرباء مبوجــب
املادة  2من بروتوكول كيوتو لفرتة اللتزام األوىل".

جيم -تقريرر التجمير والمحاسرربة السررنوي المتعلررق برراألطراف المدرجررة فرري المرفررق برراء
بموجب بروتوكول كيوتو
(البند الفرعي (1ج) من جدول األعمال)

 -76قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا  ،يف جلســت األوىل ،إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول
األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .
 -77وبناءا على توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ( ،)41أحا مـر ر األطرا /اجتمـا األطـرا
علم ا ،يف جلست العاشـرة ،بتقريـر التجميـ واحملاسـبة السـنوي املتعلـق بـاألطرا املدرجـة يف املرفـق
باء مبوجب بروتوكول كيوتو لعام .)41(2114
__________

( )37يرد تعريف مصطلح "طر مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  1من املادة  7من بروتوكول كيوتو.
(.FCCC/SBI/2014/L.30 )32
( )31فيما خيص التوصية ،انظر الفقرة  22من الوثيقة .FCCC/SBI/2014/8ولالطال على نـص مشـرو املقـرر ،انظـر
الوثيقة .FCCC/SBI/2014/8/Add.1
GE.15-01764
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عاشرا -إيضرراح الررنو الرروارد فرري الفرررع زاي المرراد 3 ،الفقررر 7 ،مكررررا ثاني را
مر ررن تعر ررديل الدوحر ررة لبروتوكر ررول كيوتر ررو ال سر رريما المعلومر ررات المقر رررر
اس ررتمدامها لتحدير ررد المتوس ررا االنبعاثرررات الس ررنوية للس ررنوات الر ررنال
األول من فتر ،االلتزام السابقةال
(البند  11من جدول األعمال)

 -72قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا  ،يف جلســت األوىل ،إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول
األعمال إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر في .
 -71ويف اجللســة التاس ــعة ،أحــا م ــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا علم ـا باس ــتنتاجات
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن هذا البند.

()42

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

 -21قــرر مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا  ،يف جلســت األوىل ،إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول
األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .
 -21ويف اجللســة العاش ــرة ،أح ــا م ــر ر األطرا /اجتم ــا األط ـرا علم ـا باس ــتنتاجات
اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذا البند.

()43

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

ألف -الفقر 3 ،من الماد 4 ،من بروتوكول كيوتو
(البند الفرعي (12أ) من جدول األعمال)

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

()41
()41
()42
()43
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 -23ويف اجللســة العاشــرة املســتأنفة ،ذ نكــر ال ـرئيس بــأن رئــيس اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة
والتكنولوجية قد أبلغ بأن هذ املسألة يُنظر فيها بالقرتان م البند الفرعي (12ب) مـن جـدول
أعمــال مــر ر األطرا /اجتمــا األطـرا املعنــون "املســائل املتعلقــة بــالفقرة  14مــن املــادة  3مــن
بروتوكـول كيوتـو" ،يف إطـار البنـد الفرعـي (1أ) مـن جـدول أعمـال اهليئـة الفرعيـة للمشـورة العلميــة
والتكنولوجية املعنون "املنتد وبرناما العمل".
 -24وبناءا على اقرتاح من الرئيس ،أحا مر ر األطرا /اجتما األطرا باملقرر /21م أ.21-

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

 -25قرر مر ر األطرا  ،يف جلست األوىل ،إحالة هذا البند الفرعي من جدول األعمـال إىل
اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .
 -26ويف اجللسـة العاشــرة املسـتأنفة ،ذ نكــر الـرئيس بــأن رئـيس اهليئــة الفرعيـة للتنفيــذ قـد أبلغـ بــأن
هذ املسألة يُنظر في بـالقرتان مـ البنـد الفرعـي (12أ) مـن جـدول أعمـال مـر ر األطرا /اجتمـا
األط ـرا املعن ــون "املس ــائل املتعلق ــة ب ــالفقرة  3م ــن امل ــادة  2م ــن بروتوك ــول كيوت ــو" ،يف إط ــار البن ــد
الفرعي (14أ) من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ املعنون "املنتد وبرناما العمل".
 -27وبناءا على اقرتاح من الرئيس ،أحا مر ر األطرا /اجتما األطرا باملقرر /21م أ.21-

ثالث عشر -مسررائل أخررر أحالتهررا الهيئترران الفرعيترران إل ر مررؤتمر األط رراف العامررل
بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
(البند  13من جدول األعمال)

 -22مل تُـثر أي مسائل أخر يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

GE.15-01764
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راب عشر -المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية
(البند  14من جدول األعمال)

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

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

 -21قرر مر ر األطرا /اجتما األطرا  ،يف جلسـت األوىل ،إحالـة هـذين البنـدين الفـرعيني
من جدول األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر في .
 -11واعتمــد مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا  ،يف جلســت العاشــرة ،بنــاءا علــى توصــية مــن
اهليئة الفرعية للتنفيذ( ،)44املقرر /2م أإ 11-املعنون "املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية".

خامس عشر -الجزء الرفي المستو

(البند  15من جدول األعمال)

 -11يف اجللسة الرابعة املشرتكة الا عقدها مر ر األطرا ومر ر األطرا /اجتما األطـرا
يف  1كــانون األول/ديســمرب ،افتــتح اجلــزء املشــرتك الرفي ـ املســتو رئــيس الــدورة العش ـرين مل ــر ر
األطرا والدورة العاشرة ملر ر األطرا /اجتما األطرا  ،السيد بولغار  -فيدال.
 -12وحضر افتتاح اجلزء الرفي املستو األمني العام ليفمم املتحدة ،السيد بان كـي  -مـون،
ورئيس اجلمعية العامة ليفمم املتحدة ،السيد سام كوتيسا ،ورئيسة جملس الـوزراء يف بـرو ،السـيدة
أنــا جــارا في الســكيز ،واألمينــة التنفيذيــة لالتفاقيــة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاو ،الســيدة كريســتيانا
فيغريس ،وشخصيات أخر .
 -13ونظم حكومة برو حدث ا ثقافي ا مبناسبة افتتاح اجلزء الرفي املستو .
 -14وأدىل بيان ــات يف افتت ــاح اجل ــزء املش ــرتك الرفي ـ ـ املس ــتو رئ ــيس ال ــدورة العش ـ ـرين مل ــر ر
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
القوميــات ،الســيد خـوان إيفــو مــوراليس أميــا (باســم جمموعــة ال  77والصــني وكــذلك دولــة بوليفيــا
املتعددة القوميات) ،ورئيس ناورو ،السيد بارون ديفافيسي واكا (نيابـة عـن لـالف الـدول اجلزريـة
الصــغرة الناميــة) ،ورئــيس وزراء توفــالو ،والســيد إنيلــي ســوبواغا .وأدىل أيض ـ ا ببيانــات عنــد افتتــاح

__________

(.FCCC/SBI/2014/L.28 )44
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اجلـ ــزء املشـ ــرتك الرفي ـ ـ املسـ ــتو كثلـ ــو سـ ــبعة أط ـ ـرا باسـ ــم اعموعـ ــات التفاوضـ ــية وجمموعـ ــات
أخر (.)45
وعق ـ ــد اجل ـ ــزء الرئاس ـ ــي م ـ ــن اجل ـ ــزء املش ـ ــرتك الرفيـ ـ ـ املس ـ ــتو ص ـ ــباح ي ـ ــوم  11ك ـ ــانون
ُ -15
األول/ديســمرب .وحضــر الفتتــاح األمــني العــام ليفمــم املتحــدة ،واألمينــة التنفيذيــة لتفاقيــة تغــر
املناو ،ورئيس بـرو ،السـيد أولنتـا هومـال تاسـو ،ورئيسـة شـيلي ،السـيدة ميشـيل باشـلي  ،ورئـيس
كولومبي ـ ــا ،الس ـ ــيد خ ـ ـوان مانوي ـ ــل س ـ ــانتوس ،ونائ ـ ــب رئ ـ ــيس األرجنت ـ ــني ،الس ـ ــيد أم ـ ــادو ب ـ ــودو،
وشخصيات أخر .
 -16وأدىل ببيانــات يف اجلــزء الرئاســي رئــيس بــرو ،ورئيســة شــيلي ،ورئــيس كولومبيــا ،واألمــني
العام ليفمم املتحدة ،ونائب رئيس األرجنتني.

ألف -بيانات األطراف

(البند الفرعي (15أ) من جدول األعمال)

 -17يف أثنــاء اجلــزء الرفيـ املســتو  ،أدىل  141طرفـا ببيانــات ،مــن بينهــا  5بيانــات أدىل ــا
رؤساء دول وحكومات ،و 3بيانات أدىل ا إما نواب رؤساء أو نواب رؤساء وزراء ،و 21بيانـا
أدىل ا وزراء ،و 44بيان ا أدىل ا كثلو أطرا (.)51( )41( )42( )47( )46

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

 -12أثن ــاء اجللس ــة التاس ــعة املش ــرتكة ال ــا عق ــدها م ــر ر األطـ ـرا وم ــر ر األطرا /اجتم ــا
األطـرا يف  11كـانون األول/ديسـمرب ،أدىل ببيانـات كثلـو منظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمــات
غر حكومية(.)51
__________

()45
()46
()47
()42
()41
()51
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البيانـ ـ ـ ــات املقدمـ ـ ـ ــة أثنـ ـ ـ ــاء اجلـ ـ ـ ــزء املشـ ـ ـ ــرتك الرفي ـ ـ ـ ـ املسـ ـ ـ ــتو متاحـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى املوق ـ ـ ـ ـ الشـ ـ ـ ــبكي التـ ـ ـ ــا :
> .<http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/statements/items/8733.phpتُعترب هذ البيانات جزءا مـن
الوثائق الر ية للدورة.
مثل احلاشية  45أعال .
طلــب طرفــان (كازاخســتان وأوكرانيــا) إتاحــة بيانيهمــا اخلطيــني علــى املوقـ الشــبكي لالتفاقيــة بــدلا مــن تقــدميهما
شفويا.
قام إسرائيل بتدخل من وس القاعة .تفاصيل التدخل املتاحة على املوق الشبكي التا :
>.<https://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141/php/view/webcasts.php
قام الصني بتدخل من وس القاعة .تفاصيل التدخل املتاحة على املوق الشبكي التا :
>.<https://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141/php/view/webcasts.php
باإلضافة إىل ذلك ،أدل دول مشاركة بصفة مراقب خبمسة بيانات.
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سادس عشر -مسائل أخر

(البند  16من جدول األعمال)

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

ساب عشر -اختتام الدور،

(البند  17من جدول األعمال)

ألف -اعتمرراد تقريررر مررؤتمر األط رراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األط رراف فرري بروتوكررول
كيوتو عن دورته العاشر،
(البند الفرعي (17أ) من جدول األعمال)

 -111نظر مر ر األطرا /اجتما األطرا  ،أثناء جلست العاشرة املستأنفة ،يف مشرو تقرير
بشــأن دورت ـ العاش ــرة( )52و ِأذن ،بــاقرتاح م ــن ال ـرئيس ،للمق ـ ِّـرر بلكمــال التقري ــر املتعل ــق باجللس ــة،
بتوجي من الرئيس ومبساعدة من األمانة.

باء -إغالق الدور،

(البند الفرعي (17ب) من جدول األعمال)

 -111بنــاء علــى اق ـرتاح مــن فرنســا( ،)53اعتمــد مــر ر األطرا /اجتمــا األط ـرا  ،يف جلســت
العاشــرة املســتأنفة املعقــودة يف  14كــانون األول/ديســمرب ،املقــرر /1م أإ 11-املعنــون "اإلع ـراب
عن المتنان حلكومة مجهورية برو وسكان مدينة ليما" .وبعد ذلك ،أعلن الـرئيس إغـالق الـدورة
العاشرة ملر ر األطرا /اجتما األطرا .

__________

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

B.

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

Observer States
Canada
Holy See
South Sudan

GE.15-01764
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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
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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
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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
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