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*1515457*  

 األطراف العامل بوصفه اجتماع مؤتمر
 في بروتوكول كيوتو األطراف

 الدورة الحادية عشرة
 2015كانون األول/ديسمرب   11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30باريس، من 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت2البند 
 المسائل التنظيمية

    إقرار جدول األعمال
 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

  
 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  

  
 جدول األعمال المؤقت -أوالا  

 
 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

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

 تقريرا اهليئتني الفرعيتني: -3
 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ( 
 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ. )ب( 
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 املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة. -٤
 املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشرتك. -5
 تقرير جلنة االمتثال. -٦
 تقرير جملس صندوق التكيف. -٧
التقريـــر املتعلـــق باجتمـــاا املائـــدة املســـتديرة الـــو ارأ الرفيـــل املســـتو  بشـــ ن  يـــادة ال مـــوح يف  -٨

 االلتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو.
 :(1)املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واستعراُض هذه املعلومات -٩

 البالغات الوطنية؛ )أ( 
تقريــر التيميــل واةاســبة الســنوأ املتعلــق بــاألطراف املدرجــة يف املرفــق بــاء مبوجــب  )ب( 

 بروتوكول كيوتو.
مكـــــرراي ثانيـــــاي( مـــــن تعـــــديل الدوحـــــة  ٧الفقـــــرة  ،3إيضـــــاح الـــــن  الـــــوارد يف الفـــــرا  اأ )املـــــادة  -10

لربوتوكـــول كيوتـــو، ال ســـيما املعلومـــات املقـــرر اســـتخدامالا لتحديـــد ومتوســـ  االنبعاثـــات الســـنوية 
 للسنوات الثالث األوىل من فرتة االلتزام السابقةو؛

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو. -11
 املسائل املتعلقة مبا يلي: -12

 من بروتوكول كيوتو؛ 2من املادة  3ة الفقر  )أ( 
 .من بروتوكول كيوتو 3من املادة  1٤الفقرة  )ب( 

مســائل أىــر  أحالتالــا اهليئتــان الفرعيتــان إىل مــؤعر األطــراف العامــل بوصــف  اجتمــاا األطــراف  -13
 يف بروتوكول كيوتو.

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية: -1٤
 ؛201٤احلسابات والبيانات املالية لعام تقرير مراجعة  )أ( 
 ؛2015-201٤أداء امليزانية لفرتة السنتني  )ب( 
 .201٧-201٦امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني  )ج( 

 اجلزء الرفيل املستو : -15
 ؛بيانات األطراف )أ( 
 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب. )ب( 

__________ 

 من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  ٧يف الفقرة  وطرف مدرج يف املرفق األولويرد تعريف مص لح  (1) 
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 مسائل أىر . -1٦
 الدورة:اىتتام  -1٧

اعتمــاد تقريــر مــؤعر األطــراف العامــل بوصــف  اجتمــاا األطــراف يف بروتوكــول كيوتــو  )أ( 
   ؛عن دورت  احلادية عشرة

 إغالق الدورة. )ب( 
  

 التنظيم المقتَرح ألعمال الدورة: نبذة عامة -ثانياا  
 
 دورتــ  العشــرين، ســيفتتح الــدورةا احلاديــة والعشــرين ملــؤعر األطــراف رئــيس مــؤعر األطــراف يف -1

وسيقرتح انتخاب رئـيس الـدورة احلاديـة والعشـرين للمـؤعر، الـذأ سـيتوىل أيضـاي رئاسـة مـؤعر األطـراف 
العامـــل بوصـــف  اجتمـــاا األطـــراف يف بروتوكـــول كيوتـــو )مـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف( يف دورتـــ  

طراف/اجتمــاا األطــراف بعــض احلاديــة عشــرة. وسيتســذ عندئــذ أن يتنــاول مــؤعر األطــراف ومــؤعر األ
 تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 30البنـــود التنظيميـــة واإلجرائيـــة املدرجـــة يف جـــدوني أعماهلمـــا املـــؤقتني يـــوم االثنـــني 

املقــــرر تنظيمــــ  مبشــــاركة ‘ ملتقــــى القــــادة‘، حســــب ســــيناريو 2015كــــانون األول/ديســــمرب   1الثالثــــاء  أو
 مرب.تشرين الثاين/نوف 30الدول أو احلكومات يف  رؤساء

وقــد تاقــرنر أن تقــرتن اجتماعــات الــدورات التاليــة للاليئــات الفرعيــة بالــدورة احلاديــة والعشــرين  -2
 ملؤعر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤعر األطراف/اجتماا األطراف:

 الدورة الثالثة واألربعون للاليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ( 
 للاليئة الفرعية للتنفيذ؛ واألربعون الثالثة الدورة )ب( 
 ديربــان مبنالــاج املعــي املخصــ  العامــل للفريــق الثانيــة الــدورة مــن عشــر الثــاين اجلــزء (ج)  
    (.ديربان منالاج فريق) املعزن  للعمل

ونظــراي إىل الظــروف املتيفــملة يف املفاوؤــات املؤديــة إىل مــؤعر األمــم املتحــدة بشــ ن تيفــمل املنــا   -3
الـرئيس  (2)املقرر عقده يف بـاريس بفرنسـا ومـا لنتائيـ  مـن أييـة سياسـية، دعـت اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ

 املعـــنين للـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤعر األطـــراف والـــدورة احلاديـــة عشـــرة ملـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف
 ترتيبـــات هـــاتني الـــدورتني، مبـــا يف إىل أن يضـــل، بالتشـــاور مـــل األمانـــة واملكتـــب، الصـــييفة النالائيـــة لتفاصـــيل

ذلــك اجلــزء الرفيــل املســتو . وســتتيح األمانــة معلومــات الرتتيبــات النالائيــة ملــؤعر بــاريس لت نلــل عليالــا 
 23-1٩األطـــراف واجلالـــات املراقبـــة مباوـــرة بعـــد دورة فريـــق منالـــاج ديربـــان املقـــرر عقـــدها يف الفـــرتة 

  ي  بفعالية للدورات.، كي يتسذ هلا التخ2015تشرين األول/أكتوبر 

__________ 

 (2) FCCC/SBI/2015/10 120، الفقرة. 
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. وسُيســتمل إىل 2015كــانون األول/ديســمرب   ٧وســيفتتح اجلــزء الرفيــل املســتو  يــوم االثنــني،  -٤
  ٧بيانـــات وطنيـــة يـــدني ألـــا وثلـــو األطـــراف وبيانـــات وطنيـــة باســـم جمموعـــات األطـــراف يـــومي االثنـــني 

ف احلـــــق يف اإلدالء . ولكـــــل طـــــر 2015كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٨كـــــانون األول/ديســـــمرب، والثالثـــــاء 
ببيـان وطــي واحــد فقــ  ىــالل املــؤعر. وســيكون البيـان الــذأ يــدني بــ  رئــيس الدولــة أو احلكومــة ىــالل 

كــانون األول/ديســمرب،   ٧الــذأ ســينظم قبــل افتتــاح اجلــزء الرفيــل املســتو  يــوم االثنــني، ‘ ملتقــى القــادة‘
دورة يف إطــــار اجلــــزء الرفيــــل املســــتو . مبثابــــة البيــــان الــــوطي لــــذلك ال ــــرف، وسيشــــار إليــــ  يف تقريــــر الــــ

وسُيســـتمل إىل بيانـــات وثلـــي املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــمل احلكوميـــة فـــور االنتالـــاء مـــن 
 االستماا إىل بيانات األطراف.

وســـتُتخذ ترتيبـــات لتنظـــيم اجلـــزء الرفيـــل املســـتو  مـــن الـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤعر األطـــراف  -5
ديــــة عشــــرة ملــــؤعر األطراف/اجتمــــاا األطــــراف اســــتناداي إىل اجلالــــود الســــابقة املتعلقــــة بــــ دارة والــــدورة احلا

 جلســات ســتُعقد الســياق، هــذا ويف الوقــت، ولضــمان اىتتــام املــؤعر يف الوقــت املناســب وب ريقــة منظمــة. 
 أجــل يف واالســتنتاجات املقــررات العتمــاد املخصصــة األطــراف اجتمــاا/األطــراف ومــؤعر األطــراف مــؤعر
 تكـــــون بـــــ ن أيضـــــاي  للتنفيـــــذ الفرعيـــــة اهليئـــــة وأوصـــــت  .2015كـــــانون األول/ديســـــمرب   11 يـــــوم أقصـــــاه
 يف احلكوميــــة غــــمل واملنظمــــات الدوليــــة احلكوميــــة واملنظمــــات األطــــراف وثلــــو ألــــا يــــدني الــــي البيانــــات
 املســـتو  الرفيـــل اجلـــزء ىـــالل األطـــراف اجتمـــاا/األطـــراف ومـــؤعر األطـــراف ملـــؤعر املشـــرتكة اجللســـات

(3)ة، وأن حترتم احلدود الزمنية املوصى ألا واملكرسة ىالل الدورات السابقةوجيز 
.       

، األمينـــة التنفيذيـــة ورئـــيس مـــؤعر األطـــراف 20-/م أ1ووـــيل مـــؤعر األطـــراف، مبوجـــب مقـــرره  -٦
 العمــل املنــاىي. ومــن املقــرر تنظــيمعلــى الــدعوة إىل عقــد ملتقــى رفيــل املســتو  ســنوياي بشــ ن تعزيــز تنفيــذ 

 .2015كانون األول/ديسمرب   5هذا النشاط يوم السبت، 
وسُيسرتوـــد مببـــادت االنفتـــاح والشـــفافية والشـــمول يف تنظـــيم العمـــل ىـــالل مـــؤعر بــــاريس.  -٧

 مــن املبــادت هــذه لت بيــق األىــملة، املــؤعرات غــرار علــى اجلالــود، بــذل سيســتمر اليفايــة، هلــذه وحتقيقــاي  
غــــمل الر يــــة، وتعزيــــز إتاحــــة الوثــــائق إلكرتونيــــاي، واإلعــــالن عــــن  العامــــة باجللســــات االســــتعانة ىــــالل

اجللســـات يف الوقـــت املناســـب، وبـــل معلومـــات اجللســـات عـــرب دائـــرة تلفزيونيـــة ميفلقـــة، ومـــن ىـــالل 
    املوقل الشبكي لالتفاقية اإلطارية وتويرت.

  
تشروح جدول األعمال المؤق -ثالثاا  

 
   الدورة افتتاح  -١ 

 
ســـــيفتتح الـــــدورة احلاديـــــة عشـــــرة ملـــــؤعر األطراف/اجتمـــــاا األطـــــراف رئـــــيس الـــــدورة احلاديـــــة  -٨

والعشــرين ملــؤعر األطــراف، الســيد لــوران فــابيوو، و يــر الشــؤون ااارجيــة والتنميــة الدوليــة يف فرنســا، 
__________ 

 (3) FCCC/SBI/2014/8 221-21٨، الفقرات. 
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 لـــذأ ســـيتوىل أيضـــاي مالـــام رئـــيس مـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف. وقـــد عيننـــت الســـيد فـــابيوو جمموعـــةُ ا
 دول أوروبا اليفربية ودول أىر  وفقاي ملبدأ تناوب اجملموعات اإلقليمية على الرئاسة.

  
 المسائل التنظيمية -٢ 

 
 األعمال جدول إقرار )أ( 

أعــدنت األمانــة، باالتفــاق مــل رئــيس الــدورة العاوــرة ملــؤعر األطراف/اجتمــاا  معلومــات أساســية: -٩
، مشـــروا جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة احلاديـــة عشـــرة ملـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف، (٤)األطـــراف

 بعد التشاور مل املكتب واألطراف.
 أعمال .سُيدعى مؤعر األطراف/اجتماا األطراف إىل إقرار جدول  اإلجراء: -10
 

FCCC/KP/CMP/2015/1 . التنفيذية األمينة من مقدمة مذكرة جدول األعمال املؤقت ووروح   
 انتخاب أعضاء يحلون محل أعضاء من المكتب )ب( 

  إذا كــان أأ عضــو مــن أعضــاء املكتــب يثــل دولــة ليســت طرفــاي يف بروتوكــول معلومــات أساســية: -11
كيوتــو، لــزم إجــراء مشــاورات لتعيــني مروــح يثــل طرفــاي يف الربوتوكــول ليحــل حمــل هــذا العضــو، وفقــاي 

 ٧-أ م/3٦ املقــررين إىل الرجـوا إىل مــدعوة واألطـراف  مــن بروتوكـول كيوتــو. 13مــن املـادة  3للفقـرة 
 منشــ ة هيئــة أيــة يف االنتخابيــة املناصــب لشــيفل نســاء تروــيح يف فعليــة بصــورة والنظــر 1٨-أ م/23و

    االتفاقية أو بروتوكول كيوتو. مبقتضى
ســـــُيدعى مـــــؤعر األطراف/اجتمـــــاا األطـــــراف، حســـــب االقتضـــــاء، إىل انتخـــــاب  اإلجـــــراء: -12

أعضـــاء إؤـــافيني يف مكتـــب الـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤعر األطـــراف والـــدورة احلاديـــة عشـــرة ملـــؤعر 
 أ أعضاء يثلون دوالي ليست أطرافاي يف بروتوكول كيوتو.األطراف/اجتماا األطراف ليحلوا حمل أ

 
    الفرعيتين الهيئتين دورتي أعمال ذلك في بما األعمال، تنظيم (ج)  

سُيدعى مـؤعر األطراف/اجتمـاا األطـراف إىل االتفـاق علـى تنظـيم أعمـال الـدورة،  اإلجراء: -13
أعــاله( وإحالــة البنــود إىل اهليئــة  ٧-1نظــر الفقــرات مبــا يف ذلــك اجلــدول الــزمي املقــرتح لليلســات )ا

الفرعيــــة للمشــــورة العلميــــة والتكنولوجيــــة واهليئــــة الفرعيــــة للتنفيــــذ علــــى النحــــو املبــــني يف إطــــار بنــــود 
 العمـــل تنظـــيم إىل أيضــاي  األطـــراف اجتمـــاا/األطــراف مـــؤعر وســـُيدعى األعمـــال ذات الصــلة.  جــدول
يدة، واالسرتوــاد مببــادت االنفتــاح املســت والت ــورات للظــروف االســتيابة لــ  يتســذ كــي مرنــاي  تنظيمــاي 

 ألــــدف عملــــ  األطــــراف اجتمــــاا/األطــــراف مــــؤعر ســــينظم الســــياق، هــــذا ويف  والشــــفافية والشــــمول.
       .عشرة احلادية دورت  يف إلي  املسندة الواليات تناول ؤمان

__________ 

 بيدال )بملو(. - رئيس الدورة العاورة ملؤعر األطراف/اجتماا األطراف هو السيد مانويل بوليفار (٤) 
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FCCC/KP/CMP/2015/1  التنفيذية األمينة من مقدمة مذكرة املؤقت ووروح .جدول األعمال 

FCCC/SBSTA/2015/3  . التنفيذية األمينة من مقدمة مذكرة جدول األعمال املؤقت ووروح   

FCCC/SBI/2015/11 . التنفيذية األمينة من مقدمة مذكرة جدول األعمال املؤقت ووروح   
 بوثائق التفويض الموافقة على التقرير المتعلق )د( 

ســينظر املكتــب يف وثــائق التفــويض املقدمــة مــن األطــراف يف االتفاقيــة،  معلومــات أساســية: -1٤
 .(5)وسُيقدم تقريره عن وثائق التفويض إىل مؤعر األطراف/اجتماا األطراف العتماده

ســُيدعى مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف إىل املوافقــة علــى التقريــر املتعلــق بوثــائق  اإلجــراء: -15
تفـــويض وثلـــي األطـــراف الـــذين حيضـــرون الـــدورة احلاديـــة عشـــرة ملـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف. 

 وجيو  للممثلني أن يشاركوا بصفة مؤقتة يف انتظار هذا اإلجراء.
 

    كيوتو لبروتوكول وحةالد تعديل على التصديق حالة (ه)  
ســـــُيعرض علـــــى مـــــؤعر األطراف/اجتمـــــاا األطـــــراف تقريـــــر عـــــن حالـــــة  معلومـــــات أساســـــية: -1٦

 صكوك القبول الي تلقاها الوديل فيما يتعلق بتعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو.
املقدمـة مـن األمانـة، قد يودن مؤعر األطراف/اجتمـاا األطـراف اإلحاطـة علمـاي باملعلومـات اإلجراء:  -1٧

 ودعوة األطراف الي تعتزم إيداا صكوك قبوهلا بتعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو إىل التعييل بذلك.
  

 تقريرا الهيئتين الفرعيتين -٣ 
 

    والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة تقرير (أ)  
ســيُبلنر رئــيس اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة عــن أيــة توصــيات  معلومــات أساســية: -1٨

بشــــ ن مشــــاريل املقــــررات أو االســــتنتاجات املقدمــــة إىل مــــؤعر األطراف/اجتمــــاا األطــــراف ليعتمــــدها يف 
ربعــني،  دورتــ  احلاديــة عشــرة، الــي تنشــ  عــن أعمــال اهليئــة الفرعيــة يف دورتيالــا الثانيــة واألربعــني والثالثــة واأل

 كما سيبلر عن أية قضايا أىر  ُكلفت اهليئة الفرعية بالنظر فيالا.
دم اةــر  يف أعمــال بالتقــ علمــاي  اإلحاطــة إىل األطــراف اجتمــاا/األطــراف مــؤعر ســُيدعى :اإلجــراء  -1٩

    ، والنظر يف مشاريل املقررات أو االستنتاجات املوصى باعتمادها.2015اهليئة الفرعية يف عام 
FCCC/SBSTA/2015/2  

 .2و Add.1و
 الثانيـــــة دورهتـــــا عـــــن والتكنولوجيـــــة العلميـــــة للمشـــــورة الفرعيـــــة اهليئـــــة تقريـــــر 

   2015 يوني /حزيران 11 إىل 1 من الفرتة يف بون يف املعقودة واألربعني،
__________ 

اركة وثليالــا علــى أن وثــائق التفــويض الــواردة مــن األطــراف يف بروتوكــول كيوتــو صــاحلة ملشــ 1-/م أإ3٦يــن  املقــرر  (5) 
يف دورات مؤعر األطراف ومـؤعر األطراف/اجتمـاا األطـراف، وعلـى أن يقـدم مكتـب مـؤعر األطـراف تقريـراي واحـداي 
عن وثائق التفويض للموافقة علي ، وفقاي لإلجراءات املتبعة، إىل مؤعر األطراف ومؤعر األطراف/اجتمـاا األطـراف. 

مي وثــائق التفــويض، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت ووــروح  للــدورة وللحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن تقــد
 .2٦و 25(، الفقرتان FCCC/CP/2015/1احلادية والعشرين ملؤعر األطراف )
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 تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ )ب( 
ســيُبلنر رئــيس اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ عــن أيــة توصــيات بشــ ن مشــاريل املقــررات  معلومــات أساســية: -20

أو االســـتنتاجات املقدمـــة إىل مـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف ليعتمـــدها يف دورتـــ  احلاديـــة عشـــرة، الـــي 
أيــة قضــايا تنشــ  عــن أعمــال اهليئــة الفرعيــة يف دورتيالــا الثانيــة واألربعــني والثالثــة واألربعــني، كمــا ســيبلر عــن 

 أىر  ُكلفت اهليئة الفرعية بالنظر فيالا.
 أعمــال يف اةــر  بالتقــدم علمــاي  اإلحاطــة إىل األطــراف اجتمــاا/األطــراف مــؤعر ســُيدعى :اإلجــراء  -21
    .باعتمادها املوصى االستنتاجات أو املقررات مشاريل يف والنظر ،2015 عام يف الفرعية اهليئة
 

FCCC/SBI/2015/10 

 Add.1و 
تقريــر اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ عــن دورهتــا الثانيــة واألربعــني، املعقــودة يف بــون 

   2015حزيران/يوني   11إىل  1يف الفرتة من 
 المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة -٤ 

 
ــــة التنميــــة  معلومــــات أساســــية: -22 ــــر الســــنوأ املقــــدم مــــن اجمللــــس التنفيــــذأ  لي يتضــــمنن التقري

النظيفــــة إىل مــــؤعر األطراف/اجتمــــاا األطــــراف معلومــــات عــــن التقــــدم اةــــر  يف تنفيــــذ  ليــــة التنميــــة 
 التقريــر ويتنــاول . (٦)النظيفــة بفضــل اإلجــراءات الــي اســذها اجمللــس أثنــاء  ىــر ســنة مــن ســنوات عملــ 

 طلبالــا الــي املســائل فيالــا مبــا حمــددة، مســائل بشــ ن اجمللــس توصــيات وكــذلك دارة،اإل مســائل أيضــاي 
م رئــــيس اجمللــــس التنفيــــذأ تقريــــراي وســــيقد .الســــابقة الســــنوات يف األطــــراف اجتمــــاا/األطــــراف مــــؤعر

    وفوياي، يسل  في  الضوء على مالام وإجنا ات اجمللس ىالل السنة املاؤية والتحديات املقبلة.
ســــــُيدعى مــــــؤعر األطراف/اجتمــــــاا األطــــــراف إىل اإلحاطــــــة علمــــــاي بــــــالتقرير الســــــنوأ  اإلجــــــراء: -23

 للميلس، والنظر يف هذا البند من جدول األعمال ألدف تقدمي إروادات تتعلق بآلية التنمية النظيفة.
وســـُيدعى مـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف كـــذلك إىل انتخـــاب أعضـــاء اجمللـــس التنفيـــذأ  -2٤
 أعضائ  املناوبني.و 
 

FCCC/KP/CMP/2015/5  التقريـــر الســـنوأ للميلـــس التنفيـــذأ  ليـــة التنميـــة النظيفـــة املقـــدنم إىل
 مؤعر األطراف العامل بوصف  اجتماا األطراف يف بروتوكول كيوتو

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

__________ 

، علــى أن يقــدنم اجمللــس التنفيــذأ  ليـة التنميــة النظيفــة تقريــراي عــن 1-/م أإ3مــن مرفــق املقـرر  5-2تـن  الفقــرات  (٦) 
رات مؤعر األطراف/اجتماا األطراف، وفقاي لألحكام الواردة يف طرائـق وإجـراءات  ليـة أنش ت  إىل كل دورة من دو 

التنمية النظيفة. ويستعرض مـؤعر األطراف/اجتمـاا األطـراف التقـارير السـنوية ويقـدم اإلروـادات ويتخـذ القـرارات، 
يـة والثالثـة، ييف ـي التقريـر املقـدم إليـ  حسب االقتضاء. ووفقاي ملـا طلبـ  مـؤعر األطراف/اجتمـاا األطـراف يف دورتيـ  الثان

مــن اجمللــس الفـــرتة املمتــدة مـــن الــدورة الســـابقة ملــؤعر األطراف/اجتمــاا األطـــراف إىل اجتمــاا اجمللـــس التنفيــذأ الـــذأ 
 ،2-/م أإ1يســبق مباوــرةي االجتمــاا الــذأ يعقــده اجمللــس بــاالقرتان مــل دورة مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف )املقــرر 

 (.٧، الفقرة 3-/م أإ2، واملقرر 11الفقرة 
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 المسائل المتعلقة بالتنفيذ المشترك -٥ 
 
يتضـــمن التقريـــر الســـنوأ املقـــدنم مــن جلنـــة اإلوـــراف علـــى التنفيـــذ املشـــرتك  معلومــات أساســـية: -25

)جلنـــة اإلوـــراف( معلومـــات عـــن التقـــدم اةـــر  يف إعمـــال  ليـــة التنفيـــذ املشـــرتك بفضـــل اإلجـــراءات الـــي 
رة إؤــافة إىل . ويتنــاول التقريــر أيضــاي مســائل اإلدا(٧)اســذهتا اللينــة أثنــاء  ىــر ســنة مــن ســنوات عملالــا

توصــيات جلنــة اإلوــراف بشــ ن املســائل اةــددة الــي طلبالــا مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف يف دورتــ  
أيضـاي إىل اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ أن تعـدن توصـيات،  (٨)طـرافاأل اجتمـاا/األطـراف مـؤعر وطلـب العاوـرة. 

فيـــذ املشـــرتك، لكـــي ينظـــر فيالـــا مـــؤعر مبـــا فيالـــا توصـــيات بشـــ ن مشـــروا املبـــادت التوجياليـــة املنقحـــة للتن
األطراف/اجتمــاا األطــراف. وســيقدسم رئــيس جلنــة اإلوــراف تقريــراي وــفوياي مــوجزاي يســلس  فيــ  الضــوء علــى 

    مالام اللينة وإجنا اهتا ىالل العام املاؤي وعلى التحديات الي ستواجالالا يف املستقبل.
األطراف/اجتمــــاا األطـــــراف إىل اإلحاطــــة علمـــــاي بــــالتقرير الســـــنوأ ســــُيدعى مـــــؤعر اإلجــــراء:  -2٦

 اجتمــاا/األطــراف مــؤعر وســُيدعى  للينــة اإلوــراف علــى التنفيــذ املشــرتك واســاذ أأ إجــراء يــراه مناســباي.
    اف أيضاي إىل النظر يف أية توصيات تقدمالا اهليئة الفرعية للتنفيذ، حسب االقتضاء.األطر 
مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف كـــذلك إىل انتخــاب أعضــاء اللينــة وأعضـــائالا  وســُيدعى -2٧

 املناوبني.
FCCC/KP/CMP/2015/4  ــــر الســــنوأ للينــــة اإلوــــراف علــــى التنفيــــذ املشــــرتك املقــــدنم إىل التقري

 مؤعر األطراف العامل بوصف  اجتماا األطراف يف بروتوكول كيوتو
<http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html> ملزيد من املعلومات، انظر   

 تقرير لجنة االمتثال -٦ 
 
يتضــــمن التقريــــر الســــنوأ العاوــــر املقــــدنم مــــن جلنــــة االمتثــــال إىل مــــؤعر معلومــــات أساســــية:  -2٨

 ٦معلومــــات عــــن أنشــــ ة جلنــــة االمتثــــال ىــــالل الفــــرتة املمتــــدة مــــن  (٩)األطراف/اجتمــــاا األطــــراف
 .2015أيلول/سبتمرب  ٧إىل  201٤أيلول/سبتمرب 

مـؤعر األطراف/اجتمـاا األطـراف إىل النظـر يف تقريـر جلنـة االمتثـال واسـاذ  اإلجراء: سـيُدعى -2٩
 أأ إجراء يراه مناسباي.

__________ 

وفقاي للمبادت التوجياليـة للتنفيـذ املشـرتك، تقـدم جلنـة اإلوـراف تقـارير عـن أنشـ تالا إىل كـل دورة مـن دورات مـؤعر  (٧) 
األطراف/اجتمـــاا األطـــراف. وملـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف، لـــد  وارســـة ســـل ت  علـــى التنفيـــذ املشـــرتك، أن 

 التقارير السنوية ويقدم إروادات ويتخذ ما يلزم من قرارات، حبسب االقتضاء.يستعرض هذه 
 .٨-/م أإ٦املقرر  (٨) 
علـى أن تقـدم جلنـة االمتثـال بكامـل هيئتالـا تقريـراي  1-/م أإ2٧)أ( من الفرا الثالل مـن مرفـق املقـرر 2تن  الفقرة  (٩) 

 اف/اجتماا األطراف.عن أنش تالا إىل كل دورة من الدورات العادية ملؤعر األطر 
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ضـــــاي إىل انتخـــــاب أعضـــــاء جلنـــــة االمتثـــــال وســـــُيدعى مـــــؤعر األطراف/اجتمـــــاا األطـــــراف أي -30
 وأعضائالا املناوبني.

FCCC/KP/CMP/2015/3  التقريـــــر الســـــنوأ للينـــــة االمتثـــــال املقـــــدم إىل مـــــؤعر األطـــــراف العامـــــل
 بوصف  اجتماا األطراف يف بروتوكول كيوتو

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php> ملزيد من املعلومات، انظر   
   التكيف صندوق مجلس تقرير  -٧ 

 
، أن يقــدم 3- /م أإ1قــرر مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف، يف مقــرره  معلومــات أساســية: -31

جملـــــس صـــــندوق التكيـــــف تقريـــــراي عـــــن أنشـــــ ت  يف كـــــل دورة مـــــن دورات مـــــؤعر األطراف/اجتمـــــاا 
، 10-/م أإ2و 10-/م أإ1األطـــراف. وطلــــب مـــؤعر األطراف/اجتمــــاا األطـــراف، مبوجــــب مقرريــــ  

 إىل جملس صندوق التكيف أن يض لل جبملة أمور تشمل ما يلي:
ر األطراف/اجتمــــاا األطــــراف، وؤــــوح أثــــر تقلبــــات أن يعــــز ، يف تقــــاريره إىل مــــؤع )أ( 

 سعر وحدات ىفض االنبعاثات املعتمد، وأثر هذا التقلب يف املوارد املتاحة للصندوق؛
 أن يقدم تقريراي عن نتائج نظره يف اايارات املتاحة من أجل ما يلي: )ب( 

مــن املقــرر  3معاجلــة إمكانيــة التنبــؤ بــاملوارد، علــى النحــو اةــدد يف الفقــرة  ‘1‘
 ؛10-/م أإ2

 معاجلة تنويل مصادر دىل صندوق التكيف؛ ‘2‘
 حتسني طرائق الوصول لصندوق التكيف، يف إطار برنامج الت هب التابل ل ؛ ‘3‘
 واهليئـات التكيـف صـندوق بـني االقتضـاء، حسـب التشـيفيلية، الرتاب ـات ت وير  ‘٤‘

    .املعنية اهليئات اىتصاصات مراعاة مل االتفاقية، مبوجب املنش ة
ســـــُيدعى مـــــؤعر األطراف/اجتمـــــاا األطـــــراف إىل اإلحاطـــــة علمـــــاي بتقريـــــر جملـــــس  اإلجـــــراء: -32

 صندوق التكيف وتزويده باإلروادات واساذ أأ إجراء يراه مناسباي.
وســُيدعى مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف أيضــاي إىل انتخــاب أعضــاء جملــس صــندوق التكيــف  -33

وبني.وأعضائ  املنا


FCCC/KP/CMP/2015/2 .جملـــس رئـــيس مـــن مقدمـــة مـــذكرة تقريـــر جملـــس صـــندوق التكيـــف 
 التكيف صندوق

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

Mechanism/adaptation_fund/items/4264.php> 
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المسرتديرة الرورارا الرفيرل المسرتوأ بشرأن ريررادة التقريرر المتعلرق باجتمراع المائردة  -٨ 
 الطموح في االلتزامات بموجب بروتوكول كيوتو

 
، ٨-/م أإ1اعتمـــد مـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف، مبوجـــب املقـــرر  معلومـــات أساســـية: -3٤

 وُعقــد تعــديل الدوحــة لربوتوكــول كيوتــو، الــذأ يــن  علــى فــرتة التــزام ثانيــة مبوجــب بروتوكــول كيوتــو.
 املتعلقــة املعلومــات يف نظــر املســتو  رفيــل و ارأ مســتديرة مائــدة اجتمــاا 201٤ يونيــ /حزيــران 5 يف

ت يف فـــــرتة االلتـــــزام الثانيـــــة، أن ترفـــــل بالتزامـــــا املتعالـــــدة األول، املرفـــــق يف املدرجـــــة األطـــــراف بـــــاعتزام
ائـدة املسـتديرة لكـي مستو  ال مـوح يف التزاماهتـا املتعلقـة بـالتخفيف. وقـد أُعـد تقريـر عـن اجتمـاا امل

 .(10)ينظر في  مؤعر األطراف/اجتماا األطراف يف دورت  العاورة
وبـــدأ مـــؤعر األطراف/اجتمـــاا األطـــراف نظـــره يف هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف دورتـــ   -35

العاورة. وبناءي على اقرتاح من الـرئيس، اتفـق مـؤعر األطراف/اجتمـاا األطـراف علـى إدراج هـذا البنـد 
مــن النظــام الــداىلي  1٦)ج( و10دول أعمالــ  املؤقــت لدورتــ  احلاديــة عشــرة، عمــالي باملــادتني يف جــ

 املعمول ب .
ســُيدعى مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف إىل مواصــلة نظــره يف هــذا البنــد واســاذ  اإلجــراء: -3٦

 أأ إجراء ذأ صلة يراه مناسباي.
  

 هرررذ  واسرررتعرا  األول المرفرررق فررري المدرجرررة األطرررراف مرررن المقدمرررة المعلومرررات  -٩ 
المعلومات
(11)

   
 

 الوطنية البالغات )أ( 
لالطــالا علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت ووــروح   معلومــات أساســية: -3٧

 .(12)للدورة الثالثة واألربعني للاليئة الفرعية للتنفيذ
سيدعى مؤعر األطراف/اجتماا األطـراف إىل إحالـة هـذا البنـد الفرعـي مـن جـدول  اإلجراء: -3٨

 األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر في ، وإىل اساذ أأ إجراء يراه مناسباي.
  

__________ 

 (10) FCCC/KP/CMP/2014/3. 
 من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  ٧يف الفقرة  وطرف مدرج يف املرفق األولويرد تعريف مص لح  (11) 
 (12) FCCC/SBI/2015/11. 
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تقريرررر التجميرررل والمحاسررربة السرررنوا المتعلرررق بررراألطراف المدرجرررة فررري المرفرررق بررراء بموجرررب  )ب( 
 بروتوكول كيوتو

لالطــــالا علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت  لومــــات أساســــية:مع -3٩
 .(13)ووروح  للدورة الثالثة واألربعني للاليئة الفرعية للتنفيذ

ســُيدعى مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف إىل إحالــة تقريــر التيميــل واةاســبة الســنوأ  اإلجــراء: -٤0
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر في ، وإىل حبل النتائج واساذ أأ إجراء يراه مناسباي. 2015عن عام 



FCCC/KP/CMP/2015/6  ــــاألطراف املدرجــــة يف ــــل واةاســــبة الســــنوأ املتعلــــق ب ــــر التيمي تقري
 مـــــذكرة .2015املرفـــــق بـــــاء مبوجـــــب بروتوكـــــول كيوتـــــو عـــــن عـــــام 

 األمانة من مقدمة
FCCC/KP/CMP/2015/6/Add.1  ــــاألطراف املدرجــــة يف ــــل واةاســــبة الســــنوأ املتعلــــق ب ــــر التيمي تقري

مـــــذكرة  .2015املرفـــــق بـــــاء مبوجـــــب بروتوكـــــول كيوتـــــو عـــــن عـــــام 
   مقدمة من األمانة

مكرررراا ثانيرراا( مررن تعررديل  ٧، الفقرررة ٣ المررادة) راا الفرررع فرري الرروارد الررن  إيضرراح  -١٠ 
الدوحة لبروتوكول كيوتو، ال سيما المعلومات المقرر استخدامها لتحديرد ممتوسر  

   االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األولى من فترة االلتزام السابقةم
 
ظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت لالطــــالا علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل، ان معلومــــات أساســــية: -٤1

 .(1٤)ووروح  للدورة الثالثة واألربعني للاليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
ســُيدعى مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف إىل إحالــة هــذا البنــد إىل اهليئــة الفرعيــة اإلجــراء:  -٤2

 مناسباي استناداي إىل توصياهتا.للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر في ، وإىل اساذ أأ إجراء يراه 
  

   كيوتو بروتوكول بموجب القدرات بناء  -١١ 
 
لالطــالا علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت ووــروح   معلومــات أساســية: -٤3

 .(15)للدورة الثالثة واألربعني للاليئة الفرعية للتنفيذ
ســُيدعى مـؤعر األطراف/اجتمــاا األطـراف إىل إحالــة هـذا البنــد مـن جــدول األعمــال  اإلجـراء: -٤٤

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر في ، وإىل اساذ أأ إجراء يراه مناسباي استناداي إىل توصياهتا.

__________ 

 أعاله. 12انظر احلاوية  (13) 
 (1٤) FCCC/SBSTA/2015/3. 
 أعاله. 12انظر احلاوية  (15) 
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المسائل المتعلقة بما يلي: -١٢ 
 

 من بروتوكول كيوتو ٢من المادة  ٣الفقرة  )أ( 
لالطــالا علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت ووــروح  معلومــات أساســية:  -٤5

 .(1٦)للدورة الثالثة واألربعني للاليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
سُيدعى مؤعر األطراف/اجتماا األطـراف إىل إحالـة هـذا البنـد الفرعـي مـن جـدول اإلجراء:  -٤٦

الفرعيــــة للمشــــورة العلميــــة والتكنولوجيــــة للنظــــر فيــــ ، وإىل اســــاذ أأ إجــــراء يــــراه األعمــــال إىل اهليئــــة 
 مناسباي استناداي إىل توصياهتا.

 
 كيوتو بروتوكول من ٣ المادة من ١٤ الفقرة )ب( 

لالطــالا علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت ووــروح   معلومــات أساســية: -٤٧
 .(1٧) للاليئة الفرعية للتنفيذللدورة الثالثة واألربعني

سُيدعى مؤعر األطراف/اجتماا األطـراف إىل إحالـة هـذا البنـد الفرعـي مـن جـدول اإلجراء:  -٤٨
 األعمال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر في ، وإىل اساذ أأ إجراء يراه مناسباي استناداي إىل توصياهتا.

  
الفرعيتررران إلرررى مرررؤتمر األطرررراف العامرررل بوصرررفه مسرررائل أ ررررأ أحالتهرررا الهيئتررران  -١٣ 

 اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
 
ســـتُتناول يف إطـــار هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال أيـــة مســـائل أىـــر   معلومـــات أساســـية: -٤٩

 تتعلق بربوتوكول كيوتو حتيلالا اهليئتان الفرعيتان إىل مؤعر األطراف/اجتماا األطراف.
ســـــُيدعى مـــــؤعر األطراف/اجتمـــــاا األطـــــراف إىل النظـــــر يف اعتمـــــاد أيـــــة مشـــــاريل  اإلجـــــراء: -50

 مقررات أو استنتاجات تتعلق بربوتوكول كيوتو.
  

   والمؤسسية والمالية اإلدارية المسائل  -١٤ 
 

 ٢٠١٤تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام  )أ( 
لالطــــالا علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت  معلومــــات أساســــية: -51

 .(1٨)ووروح  للدورة الثالثة واألربعني للاليئة الفرعية للتنفيذ
سُيدعى مؤعر األطراف/اجتماا األطراف إىل إحالـة هـذا البنـد الفرعـي إىل اهليئـة الفرعيـة  اإلجراء: -52

 قررات أو استنتاجات توصي ألا اهليئة الفرعية.للتنفيذ للنظر في ، وإىل حبل اعتماد أأ مشاريل م
__________ 

 أعاله. 1٤ انظر احلاوية (1٦) 
 أعاله. 12انظر احلاوية  (1٧) 
 أعاله. 12انظر احلاوية  (1٨) 
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    ٢٠١٥-٢٠١٤ة السنتين لفتر  الميزانية أداء  )ب( 
لالطــــالا علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت معلومــــات أساســــية:  -53

 .(1٩)ووروح  للدورة الثالثة واألربعني للاليئة الفرعية للتنفيذ
مؤعر األطراف/اجتماا األطراف إىل إحالـة هـذا البنـد الفرعـي إىل اهليئـة الفرعيـة اإلجراء: سُيدعى  -5٤

 للتنفيذ للنظر في ، وإىل حبل اعتماد أأ مشاريل مقررات أو استنتاجات توصي ألا اهليئة الفرعية.
 

 ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرنامجية لفترة السنتين  )ج( 
للتنفيــذ، يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني، مبشــروا مقــرنرأوصــت اهليئــة الفرعيــة معلومــات أساســية:  -55

(20) 
 بش ن هذه املس لة كي ينظر في  مؤعر األطراف/اجتماا األطراف ويعتمده يف دورت  احلادية عشرة.

سـُيدعى مـؤعر األطراف/اجتمـاا األطـراف إىل حبـل واعتمـاد مشـروا املقـرر املشـار  اإلجراء: -5٦
 أعاله. 55إلي  يف الفقرة 

  
 الجزء الرفيل المستوأ -١٥ 

 
 بيانات األطراف )أ( 

تبعــاي ل بيعــة ومســتو  املشــاركة يف مــؤعر بــاريس، ســيُنظ م اجلــزء الرفيــل املســتو  تنظيمــاي يتــيح  -5٧
 جلميل األطراف اإلدالء ببياناهتا.

ولكـل طـرف احلـق يف اإلدالء ببيـان وطـي واحـد فقـ  ىـالل مـؤعر بـاريس. وسـيكون البيــان  -5٨
كـــانون   ٧يـــدني بـــ  رئـــيس الدولـــة أو احلكومـــة قبـــل افتتـــاح اجلـــزء الرفيـــل املســـتو  يـــوم االثنـــني،  الـــذأ

، مبثابــة البيــان الــوطي لــذلك ال ــرف، وسيشــار إليــ  يف تقريــر الــدورة يف إطــار 2015األول/ديســمرب 
 أعاله(. ٤اجلزء الرفيل املستو  )انظر الفقرة 

ىذ كـل طــرف، مبـا يف ذلــك األطـراف يف االتفاقيــة ويف وستوؤـل قائمـة واحــدة بـاملتكلمني، وســي  -5٩
 بضــرورة علمــاي  حتــي  أن يف األطــراف ترغــب وقــد  بروتوكــول كيوتــو علــى الســواء، الكلمــة مــرة واحــدة فقــ .

 حتــــل الــــي للتنفيــــذ الفرعيــــة اهليئـــة توجيالــــات إىل اســــتناداي  دقــــائق، ثـــالث مــــن أكثــــر البيانــــات تســـتيفرق أالن 
(21)املناســب الوقــت يف املــؤعر اىتتــام علــى والرؤســاء األطــراف

 باســم ببيانــات اإلدالء علــى بقــوة ويُشــيل. 
ــــتكلم أعضــــاء اجملموعــــة ا ىــــرون. حب اجملموعــــات، ــــد ســــُي ب ق املتكلمــــني، جلميــــل وإنصــــافاي  يــــل ال ي  حتدي

 احـــرتام علـــى املتكلمـــني ملســـاعدة  ليـــة سُتســـتخدم املتحـــدة، األمـــم ملمارســـة ووفقـــاي   .صـــارماي  ت بيقـــاي  الوقـــت
وســيقاطال املتكلمــون   .اةــدد الوقــت انتالــاء بــاقرتاب للمتكلمــني تنبيــ  بنظــام وسيســتعان  .الــزمي احلــد هــذا

                يف حالة جتاو  الوقت اةدد.
__________ 

 أعاله. 12انظر احلاوية  (1٩) 
 .FCCC/SBI/2015/10/Add.1يرد يف الوثيقة  (20) 
 (21) FCCC/SBI/2014/8 21٨، الفقرة. 
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وستُنشـــر النصـــوم الكاملـــة للبيانـــات الر يـــة علـــى موقـــل االتفاقيـــة اإلطاريـــة الشـــبكي، ولـــن  -٦0
ــم يف نســخة ورقيــة.   يُرجــى اإلطاريــة، لالتفاقيــة الشــبكي املوقــل علــى البيانــات نشــر يتســذ ولكــي تُعم 

يــان إىل األطــراف الــي ســُتدني ببيانــات أثنــاء اجلــزء الرفيــل املســتو  أن ترســل مســبقاي نســخة مــن الب مــن
    .<external-relations@unfccc.int>العنوان التاني: 

وسيتضــمن اإلوــعار بعقــد الــدورات، املرســل إىل األطــراف، املعلومــات املتعلقــة بقائمــة املتكلمــني  -٦1
تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب، واجلــــــزء الرفيــــــل املســــــتو   30الــــــذأ ســــــينظم يــــــوم االثنــــــني، ‘ ملتقــــــى القــــــادة‘يف 

، وســـيبني  فيـــ  أيضـــاي موعـــد فـــتح بـــاب التســـييل 2015كـــانون األول/ديســـمرب   ٨و ٧يـــومي عقـــده  املقـــرر
 واستمارة التسييل.

 
 بيانات المنظمات المشاركة بصفة مراقب )ب( 

ســـُيدعى وثلـــو املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات املشـــاركة بصـــفة مراقـــب إىل اإلدالء  -٦2
 ومــؤعر األطـراف ملـؤعر مشـرتكة عامــة جلسـة املـؤعر ىـالل وســُتعقد ببيانـات يف اجلـزء الرفيـل املسـتو .

 .البيانات هذه إىل لالستماا األطراف اجتماا/األطراف
 وسـي بق وينبيفي اساذ الرتتيبات الال مـة لـإلدالء بتلـك البيانـات يف مـدة ال تتيـاو  دقيقتـني.  -٦3

 يف الر يــة للبيانــات الكامــل الــن  وسيُنشــر  (.أعــاله 5٩ الفقــرة انظــر) صــارماي  ت بيقــاي  الوقــت حتديــد
       (.أعاله ٦0 الفقرة انظر) ورقية نسخة يف يعم م ولن اإلطارية، لالتفاقية الشبكي املوقل

  
   أ رأ مسائل  -١٦ 

 
ســـتُتناول يف إطـــار هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال أيـــة مســـائل أىـــر  تُعـــرض علـــى مـــؤعر  -٦٤

 األطراف/اجتماا األطراف.
  

   الدورة ا تتام  -١٧ 
 

اعتمررراد تقريرررر مرررؤتمر األطرررراف العامرررل بوصرررفه اجتمررراع األطرررراف فررري بروتوكرررول كيوترررو عرررن  )أ( 
 دورته الحادية عشرة

سيـُعادُّ مشـروا تقريـر عـن أعمـال الـدورة ليعتمـده مـؤعر األطراف/اجتمـاا  معلومات أساسية: -٦5
 هناية الدورة.األطراف يف 

ســيدعى مــؤعر األطراف/اجتمــاا األطــراف إىل اعتمــاد مشــروا التقريــر واإلذن للمقــرر  اإلجـراء: -٦٦
 باستكمال التقرير بعد الدورة بتوجي  من الرئيس ومبساعدة من األمانة.

 
 الدورة إغالق )ب( 

 سيعلن الرئيس إغالق الدورة. -٦٧
 


