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أل ألطلجزءألطلثبني أل أل
طإل ؤ ؤاطءطتألطل ؤ ؤؤيألطر ؤ ؤؤف بألمؤ ؤؤمر األطرا ؤ ؤاطعألطل بمؤ ؤؤهألاجتؤ ؤؤع ألط
طرااطعألفيألااورجكجلألكيجرجألفيألاوحر ألطلةبايقألدةاب أل
أل ألطل قؤؤاحطتألطل ؤؤيألطد ؤؤد بألمؤؤمر األطرا ؤاطعألطل بمؤؤهألاجتؤؤع ألط
ااورجكجلألكيجرج أل
أل

ألFCCC/KP/CMP/2015/8/Add.1

ؤ ؤؤب أل

ؤؤب ألطرا ؤاطعألفؤؤيأل

أل

املقرر
/1م أإ11-

تقرير جملس صندوق التكيف

/2م أإ11-

توضرري ال ررن ال روارد يف الفررر زاي (امل ررادة  ،3الفق رررة  7مكررررا ثاني را) م ررن
تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو

/3م أإ11-

آث ر ر ررار تنفي ر ر ررذ املق ر ر ررررات م ر ر ررن /2م أإ 7-إىل /4م أإ 7-و/1م أإ 8-عل ر ر ررى
املق ررررات الس ررابقة املتعلق ررة بالقض ررايا املناجي ررة املرتبط ررة بربوتوك ررول كيوتر ررو،
مبرا فياررا تلررك املتصرلة برراملواد  5و 7و 8مررن بروتوكرول كيوتررو ،اجلررزء األول:
اآلثار املتصلة باحملاسبة واإلبالغ وقضايا أخر ذات صلة

/4م أإ11-

آث ر ر ررار تنفي ر ر ررذ املق ر ر ررررات م ر ر ررن /2م أإ 7-إىل /4م أإ 7-و/1م أإ 8-عل ر ر ررى
املق ررررات الس ررابقة املتعلق ررة بالقض ررايا املناجي ررة املرتبط ررة بربوتوك ررول كيوتر ررو،
مبررا فياررا تلررك املتصررلة برراملواد  5و 7و 8مررن بروتوكررول كيوتررو ،اجلررزء الثرراين:
اآلثار املتعلقة بالستعرا والتعديالت واملسائل األخر ذات الصلة

/5م أإ11-

برنر ررام تر رردريب أعضر رراء أفرقر ررة خ ر ررباء السر ررتعرا املشر رراركني يف عملير ررات
الستعرا السنوي مبوجب املادة  8من بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2015/8/Add.2

املقرر

4

/6م أإ11-

اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة

/7م أإ11-

إرشادات بشنن تنفيذ املادة  6من بروتوكول كيوتو

/8م أإ11-

مناجير ر ررة لتحصر ر رريل رسر ر رروم سر ر ررجل املعر ر ررامالت الر ر رردوي يف فر ر رررتة السر ر ررنتني
2017-2016

/9م أإ11-

بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو
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املقرر
/10م أإ11-

الس ررتعرا التق رري يف ع ررام  2016لق روائم ج رررد غ ررازات الدفيئ ررة وللتق ررارير
األوليررة املتعلقررة بفرررتة اللترزام الثانيررة املقدمررة مررن األطررا املدرجررة يف املرفررق
األول لالتفاقية اليت هي أطرا أيض ا يف بروتوكول كيوتو

/11م أإ11-

املسائل اإلدارية واملالية وامل سسية

/12م أإ11-

امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني 2017-2016

القرار

/1م أإ11-

GE.16-01210

اإلعراب عن المتنان للجماورية الفرنسية ولسكان مدينة باريس
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ألأو ألالا -ألطف بحألطلدوحب أل

(البند  1من جدول األعمال)

 -1عق رردت الر رردورة احلادير ررة عش رررة مل ر ر ر األط ر ررا العام ررل بوصر ررف اجتمر ررا األط ر ررا يف
بروتوك ررول كيوت ررو (م ر ر ر األط ر ررا /اجتم ررا األط ر ررا ) ،عم ر رالا ب ررالفقرة  6م ررن امل ررادة  13م ررن
بروتوكررول كيوتررو ،وافتتحاررا يف م ر ر األمررم املتحرردة بشررنن تغررر املنررا  ،يف برراريس لررو بورجي ر ،
بفرنسا ،يف  1كانون األول /ديسمرب  ،2015وزير الش ون اخلارجيرة والتنميرة الدوليرة يف فرنسرا،
السيد لوران فابيوس ،رئيس م ر األطرا /اجتما األطرا يف دورت احلادية عشرة(.)1

ألثبنيألبا -ألطل سبئهألطل نظي يق أل

(البند  2من جدول األعمال)

ألألف -ألإقاطحأل دولألطرد بل أل

(البند الفرعي (2أ) من جدول األعمال)

 -2نظ ر ررر مر ر ر ر األطر ر ررا /اجتم ر ررا األطر ر ررا يف جلس ر ررت األوىل( ،)2املعق ر ررودة يف  1ك ر ررانون
األول/ديسررمرب ،يف مررذكرة مقدمررة مررن األمينررة التنفيذيررة تتضررمن جرردول األعمررال امل ق ر وشررروح
( .)FCCC/KP/CMP/2015/1وقد أعرد جردول األعمرال امل قر بالتفراق مر رئريس الردورة العاشررة
مل ر األطرا /اجتما األطرا وبعد التشاور م مكتب م ر األطرا /اجتما األطرا .
 -3وبن رراءا عل ررى اقر ررتاح م ررن رئ رريس ال رردورة احلادي ررة عش رررة ،اعتم ررد مر ر ر األطر ررا /اجتم ررا
األطرا جدول أعمال على النحو التاي:
-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب؛

(ج)

تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛

__________

()1

()2

6

عق رردت ال رردورة احلادي ررة عش رررة ملر ر ر األطرا /اجتم ررا األطر ررا ب ررالتزامن مر ر ال رردورة احلادي ررة والعشر ررين ملر ر ر
األط ر ررا  .وتر رررد مر ررداولت م ر ر ر األط ر ررا يف تقرير ررر منفصر ررل ( .)FCCC/CP/2015/10وتر رررد اإلحر ررالت إىل
البيان ررات وكلم ررة ترحي ررب ألقير ر يف افتت رراح مر ر ر األم ررم املتح رردة بش ررنن تغ ررر املن ررا يف ب رراريس يف تقري ررر مر ر ر
األطرا  .أما مداولت اجللسات املشرتكة برني مر ر األطررا ومر ر األطرا /اجتمرا األطررا املعقرودة أثنراء
الدورات فرتد يف التقريرين.
جلسات م ر األطرا /اجتما األطرا املشار إلياا يف هذا التقرير جلسات عامة.
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-3

(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 املتعلقة بآلية التنمية النظيفة.

-5

املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشرتك.

-6

تقرير جلنة المتثال.

-7

تقرير جملس صندوق التكيف.

-8

التقريررر املتعلررق باجتمررا املائرردة املسررتديرة الرروزاري الرفي ر املسررتو بشررنن زيررادة
الطموح يف اللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو.

-9

املعلومررات املقدمررة مررن األط ررا املدرجررة يف املرفررق األول لالتفاقيررة واسررتعرا
هذ املعلومات(:)3
(أ)

البالغات الوطنية؛

(ب)

تقري ر ررر التجمير ر ر واحملاس ر رربة الس ر ررنوي املتعل ر ررق ب ر رراألطرا املدرج ر ررة يف
املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو.

 -10توضرري الررن الروارد يف الفررر زاي (املررادة  ،3الفقرررة  7مكررررا ثاني را) مررن تعررديل
الدوح ر ررة لربوتوك ر ررول كيوت ر ررو ،ل س ر رريما املعلوم ر ررات املق ر رررر اس ر ررتخداماا لتحدي ر ررد
"متوس النبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فرتة اللتزام السابقة".
 -11بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو.
 -12املسائل املتعلقة مبا يلي:
(أ)

الفقرة  3من املادة  2من بروتوكول كيوتو؛

(ب)

الفقرة  14من املادة  3من بروتوكول كيوتو.

 -13مسررائل أخررر أحالتاررا اهليئترران الفرعيترران إىل م ر ر األط ررا العامررل بوصررف
اجتما األطرا يف بروتوكول كيوتو.
__________

()3
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 -14املسائل اإلدارية واملالية وامل سسية:
(أ)
(ب)
(ج)

تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعام 2014؛
أداء امليزانية لفرتة السنتني 2015-2014؛
امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني .2017-2016

 -15اجلزء الرفي املستو :
(أ)

بيانات األطرا ؛

(ب)

بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب.

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

اعتم رراد تقري ررر مر ر ر األطر ررا العام ررل بوص ررف اجتم ررا األطر ررا يف
بروتوكول كيوتو عن دورت احلادية عشرة؛

(ب)

إغالق الدورة.

ألابء -ألطن ببألأدضبءأليةلجنألمةهألأدضبءألمهألطل ك ب أل

(البند الفرعي (2ب) من جدول األعمال)
 -4ن ِظ ر ررر يف ه ر ررذا البن ر ررد يف جلس ر رريت مر ر ر ر األطر ر ررا /اجتم ر ررا األطر ر ررا األوىل والثامن ر ررة،
املعقر ررودتني علر ررى الت ر رواي يف  1و 10كر ررانون األول/ديسر ررمرب .ومل يكر ررن هنر رراك دا إىل انتخر رراب
أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب(.)4

أل يم -ألرنظيمألطرد بلاألا بألفيألذلكألأد بلألاوحريألطلهيئ يهألطلعادي يه أل
(البند الفرعي (2ج) من جدول األعمال)

 -5يف اجللس ررة األوىل ،وجر ر الر ررئيس اهتم ررام مر ر ر األطر ررا /اجتم ررا األطر ررا إىل ش ررروح
جرردول األعم ررال امل ق ر ( .)5وأش ررار إىل أن اهليئ ررة الفرعي ررة للمش ررورة العلمي ررة والتكنولوجي ررة (هيئ ررة
املشرورة) واهليئررة الفرعيررة للتنفيررذ (هيئررة التنفيررذ) سررتعدان مشرراري مقررررات واسررتنتاجات كرري ينظررر
فيا ررا مر ر ر األطر ررا /اجتم ررا األطر ررا  ،وأنر ر نظر ررا مل ررا يع رررت إدارة الوقر ر أثن رراء دورة مر ر ر
األطرا /اجتما األطرا من حتديات ،فلن يتسىن ديد دوريت اهليئتني الفرعيتني.

__________

()4
()5

8

انظررر الوثيقررة  ،FCCC/CP/2015/10الفقررتني  12و .13وترررد قائمررة األعضرراء املنتخبررني ملكتررب مر ر األطررا
يف دورتر ر احلادي ررة والعشر ررين ومر ر ر األطرا /اجتم ررا األطر ررا يف دورتر ر احلادي ررة عش رررة عل ررى الر رراب الت رراي:
>.<http://unfccc.int/6558.php
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 -6وبن رراءا عل ررى اق ررتاح م ررن ال ررئيس ،ق رررر م ر ر األط ررا /اجتم ررا األط ررا أن حيي ررل بن ررود
جدول األعمال التالية إىل اهليئتني الفرعيتني:

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
البند 10

توضرري الررن ال روارد يف الفررر زاي (املررادة  ،3الفقرررة  7مكررررا ثاني را)
مر ررن تعر ررديل الدوحر ررة لربوتوكر ررول كيوتر ررو ،ل سر رريما املعلومر ررات املقر رررر
اسررتخداماا لتحديررد "متوس ر النبعاثررات السررنوية للسررنوات الررثالث
األوىل من فرتة اللتزام السابقة"

البند (12أ)

املسائل املتعلقة بالفقرة  3من املادة  2من بروتوكول كيوتو

اهليئة الفرعية للتنفيذ
البند (9أ)

البالغات الوطنية

البند (9ب)

تقريررر التجمير واحملاسرربة السررنوي املتعلررق برراألطرا املدرجررة يف املرفررق
باء مبوجب بروتوكول كيوتو

البند 11

بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

البند (12ب)

املسائل املتعلقة بالفقرة  14من املادة  3من بروتوكول كيوتو

البند (14أ)

تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعام 2014

البند (14ب)

أداء امليزانية لفرتة السنتني 2015-2014

 -7وفيما يتعلق بالبند  15من جدول األعمال" ،اجلزء الرفي املستو " ،أخرب الرئيس م ر
األطررا /اجتمررا األط ررا ب رنن الرتتيبررات سررتتب الررنا املبر َرني يف اجللسررة الثانيررة مل ر ر األط ررا
خالل دورت احلادية والعشرين(.)6
 -8وذكر الرئيس األطرا بناج يف إدارة الوق  ،على النحو املبني يف اجللسة الثانية ملر ر
األطرا ( ،)7وبنن م ر األطرا /اجتما األطررا  ،بعرد وضر هرذ اإلجرراءات موضر التنفيرذ،
س ر ر رريعقد جلس ر ر ررة ي ر ر رروم اخلم ر ر رريس  10ك ر ر ررانون األول/ديس ر ر ررمرب ،لينظ ر ر ررر يف مش ر ر رراري املق ر ر ررررات
والستنتاجات اجلاهزة لعتمادها آنذاك ،وسيعقد جلسة يروم اجلمعرة  11كرانون األول/ديسرمرب
لستكمال عمل .
 -9وواف ررق م ر ر ر األط ر ررا /اجتمر ررا األط ر ررا علر ررى املض رري قر رردما يف عمل ر ر علر ررى أسر رراس
اقرتاحات الرئيس.

__________

()6
()7
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 -10ويف اجللس ررة الثالث ررة ملر ر ر األطر ررا املش رررتكة مر ر اجللس ررة الثاني ررة ملر ر ر األطر ررا /اجتم ررا
األطررا  ،املعقررودة يف  1كررانون األول/ديسررمرب ،أدىل ببيانررات عامررة ممثلررو أسررتاليا (باسررم اجملموعررة
اجلامع ررة) ،وجن رروب أفريقي ررا (باس ررم جمموع ررة ال  77والص ررني) ،وأنغ ررول (باس ررم أق ررل البل رردان منر روا)،
ولكسر ررمربغ (باسر ررم الحتر رراد األورويب ودول ر ر األعضر رراء ال  ،)28ومجاورير ررة كورير ررا (باسر ررم جمموعر ررة
السالمة البيئية) ،والصني (باسم الربازيل وجنوب أفريقيرا والصرني واهلنرد) ،واململكرة العربيرة السرعودية
(باس ررم اجملموع ررة العربي ررة) ،ومل ررديف (باس ررم حت ررالف ال رردول اجلزري ررة الص ررغرة) ،والس ررودان (باس ررم
اجملموعة األفريقية) ،وغواتيمال (باسم الرابطة املستقلة لبلدان أمريكا الالتينية والكارييب) وباكستان.
 -11ويف اجللسة املشرتكة نفساا ،أدىل ببيانات ممثلو مثاين فئات من املنظمات غرر احلكوميرة
(امل ررأة والقضررايا اجلنسررانية ،وقطررا األعمررال والصررناعة ،والقضررايا البيئيررة ،واملزارعررون ،والشررعوب
األصلية ،واحلكومات احمللية والسلطات البلدية ،ومعاهد البحث والنقابات العمالية).

ألاطل -ألطل جطفققألدلىألطل قاياألطل لقألاجثبئقألطل عجيض أل
(البند الفرعي (2د) من جدول األعمال)

 -12يف اجللسررة الثامن ررة ،ذ َك ررر ال ررئيس ب ررنن م ر ر األطرا /اجتم ررا األط ررا ق ررد اعتم ررد يف
دورت ر األوىل املقرررر /36م أإ ،1-الررذي يررن علررى أن وثررائق التفررويض ال رواردة مررن األط ررا يف
بروتوكر ررول كيوتر ررو صر رراحلة ملشر رراركة ممثليار ررا يف دورات م ر ر ر األط ر ررا وم ر ر ر األطرا /اجتمر ررا
األطر ررا  ،وبننر ر س رريقدَم إىل املكت ررب تقري ررر واح ررد ع ررن وث ررائق التف ررويض للموافق ررة عليار را ،وفقر را
لإلجراءات املتبعة.
 -13وأحال الرئيس إىل التقرير املتعلق بوثائق التفويض( )8الذي يشر إىل أن املكتب قرد فحر
وثائق تفويض ممثلي األطرا ووافق علياا ،وفق ا للمادة  20من مشرو النظام الداخلي املطبق.
 -14واس ر ررتنادا إىل تقري ر ررر املكت ر ررب وإىل وث ر ررائق تف ر ررويض إض ر ررافية مقدم ر ررة م ر ررن  10أطر ر ررا
(باكسررتان ،بنمررا ،برررو ،جررزر كرروك ،مجاوريررة مقرردونيا اليوغوسررالفية سررابق ا ،فيجرري ،كريبرراس،
مصر ،نيكاراغوا ،هندوراس) وافق م ر األطرا /اجتما األطرا على وثائق تفرويض األطررا
املشاركة يف الدورة.

أل بء -ألحبلقألطل صديقألدلىألر ديهألطلدوحقأللباورجكجلألكيجرج أل
(البند الفرعي (2ه) من جدول األعمال)

 -15نظررر م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا يف جلسررت الثالثررة املعقررودة يف  2كررانون األول/
ديس ررمرب ،يف التقري ررر املرحل رري ال ررذي قدم ر نائ ررب األمين ررة التنفيذي ررة بش ررنن ص رركوك قب ررول تع ررديل
الدوحة اليت استلماا الودي .
__________

()8
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 -16وأشار نائب األمينة التنفيذية إىل أن الدورة الثامنرة ملر ر األطرا /اجتمرا األطررا قرد
()9
اعتمدت ،يف  8كانون األول/ديسمرب  ،2012تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو  .وبني أن بنراءا
علرى العرردد احلراي لألطررا يف بروتوكرول كيوتررو ( 192طرفرا) ،فررتن تعرديل الدوحررة حيترراج 144
صررك قبررول لكرري يرردخل حيررز التنفيررذ .وأشررار إىل أن الودير قررد اسررتلم ،حر ترراري  30تشررين
الث رراين/نوفمرب  ،2015ص رركوك قبر رول تع ررديل الدوح ررة م ررن  55طرفر ر ا يف بروتوك ررول كيوت ررو ،وأن
دخول التعديل حيز النفاذ يتطلب  89صك قبول إضافي ا(.)10
 -17وبناءا على اقرتاح من الرئيس ،أحاط م ر األطرا /اجتمرا األطررا علمر ا باملعلومرات
الرريت قرردمتاا األمانررة .وحررث ال ررئيس أيض ر ا األط ررا علررى اإلس ررا بتيرردا صرركوك قبوهلررا تعررديل
الدوحة يف أقرب وق ممكن لد الودي .
 -18ويف اجللسررة الثامنررة ،ذكررر ال ررئيس أن الودي ر تلقررى صرركني إضررافيني مررن صرركوك قبررول
تعرديل الدوحررة .فقرد ورد صرركا القبررول مرن األرجنتررني يف  1كرانون األول/ديسررمرب  ،2015ومررن
سري لنكا يف  2كانون األول/ديسمرب  .2015وهنن الطررفني علرى قبرول تعرديل الدوحرة وأشرار
إىل أن دخول التعديل حيز النفاذ يتطلب  87صك قبول إضافي ا.
 -19ويف اجللسر ر ر ر ررة التاسر ر ر ر ررعة املعقر ر ر ر ررودة يف  12كر ر ر ر ررانون األول/ديسر ر ر ر ررمرب ،أحر ر ر ر رراط م ر ر ر ر ر ر
األطرا /اجتما األطرا علم ا ،بناءا على اقرتاح من الررئيس ،بتقردق قرربك صرك قبوهلرا تعرديل
الدوحة يف  10كانون األول/ديسمرب.

ألوطو -ألطلةضجح أل
 -20كم ررا ي رررد يف املرف ررق األول ،حض ررر دورة ب رراريس ممثل ررو  192طرفر را يف بروتوك ررول كيوت ررو،
فض رالا عررن ممثلرري س ر دول مشرراركة بصررفة مراقررب ،و 56مررن هيئررات األمررم املتحرردة وبراجماررا،
وأمانات التفاقيات ،والوكالت وامل سسات املتخصصة ،واملنظمرات ذات الصرلة التابعرة ملنظومرة
األمم املتحدة.
 -21وحضر الدورة أيض ا ممثلو  71منظمة حكومية دولية و 1 109منظمات غر حكومية،
كما يرد يف الوثيقة .FCCC/CP/2015/INF.3

ألزطي -ألطلجثبئق أل
 -22ترررد يف املرف ررق الثال ررث الوث ررائق ال رريت عرض ر عل ررى م ر ر األطرا /اجتم ررا األط ررا يف
دورت احلادية عشرة.
__________

( )9املقرر /1م أإ.8-
( )10املعلومات املتعلقة بتعديل الدوحة متاحة على الراب التاي.<http://unfccc.int/7362.php> :
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ألثبلثألبا -ألرقاياطألطلهيئ يهألطلعادي يه أل
(البند  3من جدول األعمال)

رقاياألطلهيئقألطلعاديقأللل ةجحبألطل ل يقألوطل كنجلج يق أل
ألألف -أل أل
(البند الفرعي (3أ) من جدول األعمال)

 -23يف اجللسة الثامنة ،عرض رئيسة هيئة املشورة ،السيدة ليرديا ووجترال (بولنردا) ،مشررو
تقرير هذ اهليئة عن دورهتا الثالثة واألربعني( ،)11وقدم تقريرا شفوي ا عرن نترائ أعمرال اهليئرة يف
دورتياا الثانية واألربعني والثالثة واألربعني اليت هلا صلة مب ر األطرا /اجتما األطرا .
 -24ويف اجللسة نفساا ،أحراط مر ر األطرا /اجتمرا األطررا علمر ا ،براقرتاح مرن رئيسر ،
بتقرير هيئة املشورة عن دورهتا الثانية واألربعني( ،)12ومشرو تقريرهرا عرن دورهترا الثالثرة واألربعرني،
والتقريررر الشررفوي الررذي قدمت ر رئيسررتاا .وأعرررب الررئيس عررن تقرردير للسرريدة ووجتررال ملاارهتررا يف
توجي أعمال هيئة املشورة.
 -25وأوص ر ر هيئ ررة املش ررورة بنربع ررة مش رراري مق ررررات لينظ ررر فيا ررا م ر ر ر األطرا /اجتم ررا
األطرا ويعتمدها يف إطار هذا البنرد الفرعري مرن جردول األعمرال .وبنراءا علرى توصرية مرن هيئرة
املشورة ،اعتمد م ر األطرا /اجتما األطرا املقررات التالية:
املقرر /3م أإ ،11-املعنون "آثار تنفيذ املقررات من /2م أإ 7-إىل /4م أإ7-
(أ)
و/1م أإ 8-على املقررات السرابقة املتعلقرة بالقضرايا املناجيرة املرتبطرة بربوتوكرول كيوترو ،مبرا فيارا
تل ررك املتص ررلة ب رراملواد  5و 7و 8م ررن بروتوك ررول كيوت ررو ،اجل ررزء األول :اآلث ررار املتص ررلة باحملاس رربة
واإلبالغ وقضايا أخر ذات صلة"؛
(ب) املقرر /4م أإ ،11-املعنون "آثار تنفيذ املقررات من /2م أإ 7-إىل /4م أإ7-
و/1م أإ 8-على املقررات السرابقة املتعلقرة بالقضرايا املناجيرة املرتبطرة بربوتوكرول كيوترو ،مبرا فيارا
تلررك املتصررلة برراملواد  5و 7و 8مررن بروتوكررول كيوتررو ،اجلررزء الثرراين :اآلثررار املتعلقررة بالسررتعرا
والتعديالت واملسائل األخر ذات الصلة"؛
(ج) املقرررر /5م أإ ،11-املعنررون "برنررام ترردريب أعضرراء أفرقررة خ ررباء السررتعرا
املشاركني يف عمليات الستعرا السنوي مبوجب املادة  8من بروتوكول كيوتو"؛
(د) املقررر /10م أإ ،11-املعنررون "السررتعرا التقرري يف عررام  2016لقروائم جرررد
غازات الدفيئة وللتقارير األولية املتعلقة بفرتة اللتزام الثانية املقدمة من األطرا املدرجة يف املرفرق
األول لالتفاقية اليت هي أطرا أيضا يف بروتوكول كيوتو".
__________

(.FCCC/SBSTA/2015/L.15 )11
( FCCC/SBSTA/2015/2 )12و Add.1و.2
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ألابء -ألرقاياألطلهيئقألطلعاديقأللل نعيف أل

(البند الفرعي (3ب) من جدول األعمال)

 -26يف اجللسررة الثامنررة ،عررر رئرريس هيئررة التنفيررذ ،السرريد أمينررا يرراوفوي (فيجرري) ،مشرررو
تقريررر اهليئررة عررن دورهتررا الثالثررة واألربعررني( ،)13وقرردم تقري ررا شررفوي ا عررن نتررائ أعماهل را يف دورتياررا
الثانية واألربعني والثالثة واألربعني اليت هلا صلة مب ر األطرا /اجتما األطرا .
 -27ويف اجللسة نفساا ،أحراط مر ر األطرا /اجتمرا األطررا علمر ا ،براقرتاح مرن رئيسر ،
بتقرير هيئة التنفيذ عن دورهتا الثانية واألربعني( ،)14ومشررو تقريرهرا عرن دورهترا الثالثرة واألربعرني،
والتقرير الشفوي الذي قدم رئيساا .وأعرب الرئيس عرن تقردير للسريد يراوفوي ملاارتر يف توجير
أعمال هيئة التنفيذ.

ألحطا ألبا -ألطل سبئهألطل لققألاآليقألطل ن يقألطلنظيعق أل
(البند  4من جدول األعمال)

 -28يف اجللسة الثالثة ،وج الرئيس النظر إىل الوثيقرة  FCCC/KP/CMP/2015/5الريت تتضرمن
التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ،ويغطي أنشطتاا يف الفرتة مرن  1تشررين
األول/أكتوبر  2014إىل  16تشرين األول/أكتوبر .2015
 -29وقرردم رئرريس اجمللررس التنفيررذي آلليررة التنميررة النظيفررة ،السرريد لمبرررت شررنايدر (أملانيررا)،
تقري ر ررا إىل م ر ر ر األطرا /اجتمر ررا األط ر ررا عر ررن أعمر ررال اجمللر ررس التنفير ررذي .ووج ر ر النظر ررر إىل
التوصرريات املقدمررة مررن اجمللررس التنفيررذي إىل م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا  .وشرركر ال ررئيس
مجي ر أعضرراء اجمللررس التنفيررذي وأعضررائ املنرراوبني علررى عملاررم الررداموب ،منوه ر ا مبررا حتقررق مررن
إجنازات يف العام املاضي.
 -30وأدىل ممثل البنك الدوي ببيان.
 -31وبناءا على اقرتاح من الرئيس ،أنشن م ر األطرا /اجتمرا األطررا فريرق اتصرال معنير ا
هبذ املسنلة تشرتك يف رئاست السيدة كارولينا أتونن (فنلندا) والسيد جفري سبونر (جامايكا).
 -32ويف اجللس ررة الثامن ررة ،اعتم ررد مر ر ر األطرا /اجتم ررا األطر ررا  ،بن رراءا عل ررى اقر ررتاح م ررن
الر ررئيس ،املق رررر /6م أإ 11-املعن ررون "اإلرش ررادات املتص ررلة بآلي ررة التنمي ررة النظيف ررة" .ويف اجللس ررة
نفسرراا ،أبلررا الررئيس م ر ر األطرا /اجتمررا األطررا باختتررام املشرراورات املتعلقررة بالرتشرريحات
للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة.
__________
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 -33وبناءا على اقررتاح مرن الررئيس ،انتخرب مر ر األطرا /اجتمرا األطررا أعضراء اجمللرس
التنفيذي آللية التنمية النظيفة وأعضاء املناوبني التالية أمساامهم(.)15
أل ألطل جل ألطل نعيفيألآلليقألطل ن يقألطلنظيعق أل

العضو

العضو املناوب

دول أوروبا الشرقية

السيدة ناتاليا كوشكو (أوكرانيا)

السر ر ر ر رريدة ديانر ر ر ر ررا هاروتيونير ر ر ر رران
(أرمينيا)

األط ر ررا املدرجر ررة يف
املرفق األول

السيد فرانك فولك (أملانيا)

السيد بيوتر دومربوفيكي (بولندا)

األطرا غرر املدرجرة
يف املرفق األول

السيد واشنطن زاكاتا (زمبابوي)

السر ر ر ر ر ر رريد مر ر ر ر ر ر ررويزيس ألفر ر ر ر ر ر رراريز
(اجلماورية الدومينيكية)

السيد ماوشينا دوان (الصني)

الس ر ر ر رريد خوس ر ر ر رري دومينغ ر ر ر رروس
غونساليس ميغيس (الربازيل)

السيد أجماد عبد اهلل (ملديف)

السيد جرالد ليندو (جامايكا)

الدول اجلزرية الصرغرة
النامية

ألخبمسألبا -ألطل سبئهألطل لققألابل نعيفألطل ة اك أل
(البند  5من جدول األعمال)

 -34يف اجللس ررة الثالثر ررة ،أشر ررار ال ر ررئيس إىل الوثيقر ررة  FCCC/KP/CMP/2015/4الر رريت تتضر ررمن
التقرير السنوي للجنة اإلشرا على التنفيذ املشرتك (جلنة اإلشرا ) ،ويغطري أنشرطتاا يف الفررتة
من  18أيلول/سبتمرب  2014إىل  30أيلول/سبتمرب .2015
 -35وقرردم رئيسررة جلنررة اإلشررا  ،السرريدة خوليررا خوسررتو سرروتو (برررو) ،تقريررا عررن التقرردم
احملرز يف أعمال جلنة اإلشرا  .وسلط الضوء على توصيات جلنة اإلشرا اليت يتعني أن ينظر
فياررا م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا  .وشرركر ال ررئيس مجي ر أعضرراء جلنررة اإلش ررا وأعضررائاا
املناوبني على عملام الداموب خالل العام املاضي.
 -36وبناءا على اقرتاح من الرئيس ،أنشن م ر األطرا /اجتما األطرا فريق اتصرال بشرنن
هذ املسنلة يشرتك يف رئاست السيد دمييتار نيكو (فرنسا) والسيد ياو أوسافو (غانا).
__________

( )15ميكن الطال على آخر قائمة باألعضاء واألعضاء املناوبني على الراب التاي:
>.<http://unfccc.int/6558.php
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 -37ويف اجللس ررة الثامن ررة ،اعتم ررد مر ر ر األطرا /اجتم ررا األطر ررا  ،بن رراءا عل ررى اقر ررتاح م ررن
الرئيس ،املقرر /7م أإ 11-املعنون "إرشادات بشنن تنفيذ املادة  6من بروتوكول كيوتو".
 -38ويف اجللسررة نفسرراا ،أشررار الررئيس إىل أن الرتشرريحات للجنررة اإلشررا ل ت رزال معلقررة،
وحرث الفئرات علرى مواصرلة املشراورات وتقردق الرتشريحات املعلقرة إىل األمينرة التنفيذيرة يف أقرررب
وق ممكن ويف موعد أقصا  29كانون الثاين/يناير  .2016ومبجررد اسرتالم الرتشريحات ،يعتررب
أن األعض رراء واألعض رراء املن رراوبني ق ررد انتخبر روا يف ال رردورة احلادي ررة عش رررة ملر ر ر األطرا /اجتم ررا
األطرا  ،وفق ا للممارسة املتبعة.
 -39وبنرراءا علررى اق ررتاح مررن ال ررئيس ،انتخررب م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا أعضرراء جلنررة
اإلشرا وأعضاءها املناوبني التالية أمساامهم(.)16
أل أللجنقألطإلشاطعألدلىألطل نعيفألطل ة اك أل

العضو
األط ر ر ر ر ررا املدرجر ر ر ر ررة يف
املرفق األول

السر ر ر رريد ك ر ر ر ررونراد رايش ر ر ر رركي  -السيدة فانيسا ليوناردي (إيطاليا)
كيسلر (أملانيا)

األطر ر ر ر ر ررا املدرج ر ر ر ر ررة يف
املرفر ر ر ررق األول الر ر ر رريت ر ر ر ررر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
األطر ر ررا غ ر ررر املدرج ر ررة
يف املرفق األول

العضو املناوب

السيدة إيرينا رودزكو (بيالروس)

السرريدة كررارول بورخررا أوسرروريو
(إكوادور)
السيد غوكيانا كيان (الصني) السيد شيبي مايكوت (أوغندا)

الر ر رردول اجلزرير ر ررة الصر ر ررغرة
النامية

السيد ألربت ويليامز (فانواتو) السيد ديريك أودرسون (باربادوس)

ألسباسألبا -ألرقاياأللجنقألطالم ثبل أل

(البند  6من جدول األعمال)

 -40أشررار ال ررئيس ،يف اجللسررة الثالثررة ،إىل الوثيقررة  ،FCCC/KP/CMP/2015/3الرريت تتضررمن
التقري ررر الس ررنوي العاش ررر للجن ررة المتث ررال املق رردم إىل مر ر ر األطرا /اجتم ررا األطر ررا  ،ويغط رري
أنشطتاا يف الفرتة من  6أيلول/سبتمرب  2014إىل  7أيلول/سبتمرب .2015
__________

( )16ميكن الطال على آخر قائمة باألعضاء على الراب التاي.<http://unfccc.int/6558.php> :
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 -41وقدم الرئيس املتشارك يف اجللسة العامة للجنة المتثال ،السيد ديالنو فرروي (هولنردا)،
عرض ر ا عام ر ا للتقريررر السررنوي املقرردم إىل م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا  .وشرركر ال ررئيس مجي ر
أعضاء جلنة المتثال وأعضائاا املناوبني على عملام الداموب خالل العام املاضي.
 -42وبناءا على اقرتاح من الرئيس ،أحاط م ر األطرا /اجتمرا األطررا علمر ا بتقريرر جلنرة
المتث ررال ،وأع رررب ع ررن امتنان ر لألط ررا ال رريت ق رردم تربع ررات للص ررندوق الس ررتئماين لألنش ررطة
التكميلية لدعم عمل جلنة المتثرال ،ودعرا األطررا إىل تقردق تربعرات إىل هرذا الصرندوق لردعم
عمل اللجنة يف فرتة السنتني .2017-2016
 -43ويف اجللس ررة الثامن ررة ،أش ررار الر ررئيس إىل أن الرتش رريحات للجن ررة المتث ررال ل تر رزال معلق ررة
وحرث الفئرات علرى مواصرلة املشراورات وتقردق الرتشريحات املعلقرة إىل األمينرة التنفيذيرة يف أقرررب
وق ممكن ويف موعد أقصا  29كرانون الثاين/ينراير  .2016ومبجررد اسرتالم الرتشري  ،يعتررب أن
األعض ر رراء واألعض ر رراء املن ر رراوبني ق ر ررد انتخب ر روا يف ال ر رردورة احلادي ر ررة عش ر رررة مل ر ر ر األطرا /اجتم ر ررا
األطرا  ،وفقا للممارسة املتبعة.
 -44وبنرراءا علررى اق ررتاح مررن ال ررئيس ،انتخررب م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا أعضرراء جلنررة
المتثال وأعضاءها املناوبني التالية أمساامهم(.)17
أل أللجنقألطالم ثبلأل–ألفا ألطل سييا أل

العضو

العضو املناوب

دول أوروبا الشرقية

السر رريدة سر رريارهي نيكيتسر ررني
(بيالروس)

السر ر ر ر ر رريد فر ر ر ر ر ررالري س ر ر ر ر ر رريدياكني
(الحتاد الروسي)

دول أوروب ر ر ر ر ر ررا الغربي ر ر ر ر ر ررة
ودول أخر

الس ر رريدة إمي ر ررانويال س ر ررارديلييت
(إيطاليا)

السيدة إيدا كارنسرتوم (السويد)

األط ر ر ر ررا املدرجر ر ر ررة يف
املرفق األول

الس رريد ديالنر ررو روبر ررن فر ررروي
(هولندا)

السيد غرزيغورز غروبيكي (بولندا)

ال رردول اجلزري ررة الص ررغرة
النامية

السرريد ديالنررو بررارت (سرران
كيتس ونيفيس)

السيد لويس باس كاسرتو (كوبا)

__________

( )17ميكن الطال على آخر قائمة باألعضاء واألعضاء املناوبني على الراب التاي:
>.<http://unfccc.int/6558.php
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أل أللجنقألطالم ثبلأل-ألفا ألطإلنعبذ أل

العضو

العضو املناوب

دول أوروبا الشرقية

السيدة إيرينا رودزكو
(بيالروس)

السيدة إيفا أداموفا (اجلماورية
التشيكية)

دول أوروب ر ر ر ر ر ررا الغربي ر ر ر ر ر ررة
ودول أخر

السيد توماس كوكانني
(فنلندا)

السيد سيباستيان بلوش
(سويسرا)

األط ر ر ر ررا املدرج ر ر ر ررة يف
املرفق األول

السيد غرهارد لويبل
(النمسا)

السيد فليكس زهاريا (رومانيا)

األط ر ررا غر ررر املدرجر ررة
يف املرفق األول

السيد زياوا تشني (الصني)

السيد نومان بشر هبايت
(باكستان)

ال رردول اجلزري ررة الص ررغرة
النامية

السيد جو أيتارو (بالو)

ألسبا ألبا -ألرقاياألمجل ألتندوقألطل كيف أل
(البند  7من جدول األعمال)

 -45يف اجللس ررة الثالثر ررة ،أشر ررار ال ر ررئيس إىل الوثيقر ررة  FCCC/KP/CMP/2015/2الر رريت تتضر ررمن
التقرير السنوي جمللس صندوق التكيف ،ويغطي أنشطت يف الفرتة من  1آب /أغسطس 2014
إىل  31وز/يولي .2015
 -46وبناءا على دعوة من الرئيس ،قدم رئريس جملرس صرندوق التكيرف ،السريد هرانس أول
إيربيررك (النررروي ) ،تقري ررا إىل م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا يسررل الضرروء علررى النتررائ الرريت
حتقق أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير األخر .وشكر الرئيس مجي أعضاء جملس صندوق التكيف
وأعضائ املناوبني على عملام الداموب.
 -47وبناءا على اقرتاح من الرئيس ،أنشن م ر األطرا /اجتما األطرا فريق اتصرال بشرنن
هذ املسنلة يشرتك يف رئاست السريد هرمران سريبس (هولنردا) والسريد ريتشرارد ميرونغي (مجاوريرة
تنزانيا املتحدة).
 -48ويف اجللسررة التاس ررعة ،اعتمررد م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا  ،بنرراءا عل ررى اق ررتاح م ررن
الرئيس ،املقرر /1م أإ 11-املعنون "تقرير جملس صندوق التكيف".
 -49ويف اجللسررة الثامنررة ،أشررار ال ررئيس إىل أن الرتشرريحات جمللررس صررندوق التكيررف ل ت رزال
معلقررة وحررث أقررل البلرردان من روا علررى مواصررلة املشرراورات وتقرردق الرتشرريحات املعلقررة إىل األمينررة
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التنفيذية يف أقرب وق ممكرن ويف موعرد أقصرا  29كرانون الثاين/ينراير  .2016ومبجررد اسرتالم
الرتشر رري  ،يعتر رررب أن األعضر رراء واألعضر رراء املنر رراوبني قر ررد انتخب ر روا يف الر رردورة احلادير ررة عشر رررة مل ر ر ر
األطرا /اجتما األطرا  ،وفقا للممارسة املتبعة.
 -50وبنراءا علررى اقررتاح مررن الررئيس ،انتخرب مر ر األطرا /اجتمررا األطررا أعضرراء جملررس
صندوق التكيف وأعضاء املناوبني التالية أمساامهم(.)18
مجل ألتندوقألطل كيف أل

العضو

العضو املناوب

الدول األفريقية

السيد ديفيد كالوبا (زامبيا)

السيد أدماسو نبييب (إثيوبيا)

دول آسيا واحملي اهلادئ

السر رريد مر رررزا صر ررولت علر رري
(بنغالديش)

السيد ناصر مقدَسي (إيران)

دول أوروبا الشرقية

السر ر رريد آرام تر ر ررر  -زكارير ر رران
(أرمينيا)

السيدة أرديانا سوكوي (ألبانيا)

دول أمريك ر ر ر ررا الالتيني ر ر ر ررة
والكارييب

الس ر ر رريد لوك ر ر رراس دي بيي ر ر رررتو
(األرجنتني)

السيد فيليب ويتش (جزر
البااما)

دول أوروبا الغربيرة ودول
أخر

السرريد هررانس أول إيربيررك
(النروي )

السيدة يوكا غريلر (سويسرا)

األطر ر ر ر ررا املدرج ر ر ر ررة يف
املرفق األول

الس ر ر ر ر رريد مايك ر ر ر ر ررل كراخر ر ر ر ر ر
(أملانيا)

السيد هوغو بويت ماخنافاكاس
(إسبانيا)

األط ر ررا غ ر ررر املدرج ر ررة
يف املرفق األول

السر ر ر ر رريدة فاطومر ر ر ر ررة حسر ر ر ر ررني
(كينيا)

السيدة دينا دينا (الصني)

عضو بديل
دول أوروبا الشرقية

الس رريدة مونيك ررا كومسركزي ررك
(بولندا)

__________

( )18ميكن الطال على آخر قائمة باألعضاء واألعضاء املناوبني على الراب التاي:
>.<http://unfccc.int/bodies/6558.php
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ألثبمنألبا -ألطل قايؤؤاألطل لؤؤقألاب ؤؤب ألطل بئؤؤدبألطل س ؤ ديابألطلؤؤجزطحيألطلافي ؤ ألطل س ؤ ج أل
اةأنألزيبابألطلط جحألفيألطالل زطمبتألا ج بألااورجكجلألكيجرج أل
(البند  8من جدول األعمال)

 -51يف اجللس ررة الثالثر ررة ،أشر ررار ال ر ررئيس إىل الوثيقر ررة  FCCC/KP/CMP/2014/3الر رريت تتضر ررمن
التقري ررر( )19املتعل ررق باجتم ررا املائ رردة املس ررتديرة ال رروزاري الرفير ر املس ررتو بش ررنن زي ررادة الطم رروح يف
اللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو ،املعقود يف  5حزيران/يوني . 2014
 -52وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطرا  ،مناا بيان باسم الحتاد األورويب ودول األعضاء الر .28
 -53ويف ض رروء ه ررذ البيان ررات ،واف ررق مر ر ر األطرا /اجتم ررا األطر ررا عل ررى اقر ررتاح قدمر ر
الرئيس بنن جيرري السريد برول واتكنسرون (فرنسرا) مشراورات غرر رمسيرة مر األطررا بشرنن سربل
املضي قدما ويقدم تقريرا إىل م ر األطرا /اجتما األطرا هبذا الشنن.
 -54ويف اجللس ررة الثامن ررة ،أبلر ررا ال ر ررئيس م ر ر ر األطرا /اجتمر ررا األط ر ررا ب ررنن املشر رراورات
مل تسفر عن اتفاق .ووفقا للمرادتني (10ج) و 16مرن مشررو النظرام الرداخلي املطبرق ،سرتدرج
هذ املسنلة يف جدول األعمال امل ق للدورة الثانية عشرة مل ر األطرا /اجتما األطرا .
 -55وأشار الرئيس إىل أمهية إجياد حل هلذ املسنلة ،وقرال إنر سيسرعى إلجرراء مشراورات يف
الفرتة الفاصلة بني الدورات بشنن سبل املضي قدما.

ألربس ألبا -ألطل لجمؤؤبتألطل قدمؤؤقألمؤؤهألطراؤاطعألطل دح ؤؤقألفؤؤيألطل افؤؤقألطرولأللالرعبقيؤؤقأل
وطس اطضألأل فهألطل لجمبت أل
(البند  9من جدول األعمال)

ألألف -ألطلبالغبتألطلجانيق أل

(البند الفرعي (9أ) من جدول األعمال)

 -56قرررر مر ر األطرا /اجتمررا األطررا  ،يف جلسررت األوىل ،إحالررة هررذا البنررد الفرعرري مررن
جدول األعمال إىل هيئة التنفيذ كي تنظر في .
 -57وأحرراط م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا علم ر ا ،يف جلسررت التاسررعة ،بررالتقرير املعنررون
"حالة تقدق واستعرا البالغات الوطنية السادسة والتقارير األوىل اخلاصة بفرتة السنتني"(.)20
__________

( )19على النحو املطلوب يف الفقرة  10من املقرر /1م أإ.8-
(.FCCC/SBI/2015/INF.9 )20
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رقايؤاألطل ج يؤ ألوطل ةبسؤؤبقألطلسؤؤنجيألطل لؤؤقألاؤؤبرااطعألطل دح ؤؤقألفؤؤيألطل افؤؤقألاؤؤبءأل
ألابء -أل أل
ا ج بألااورجكجلألكيجرج أل
(البند الفرعي (9ب) من جدول األعمال)

 -58قرررر مر ر األطرا /اجتمررا األطررا  ،يف جلسررت األوىل ،إحالررة هررذا البنررد الفرعرري مررن
جدول األعمال إىل هيئة التنفيذ كي تنظر في .
 -59وبناءا على توصرية مرن هيئرة التنفيرذ( ،)21أحراط مر ر األطرا /اجتمرا األطررا علمر ا،
يف جلسررت الثامن ررة ،بتقري ررر التجمي ر واحملاس رربة السررنوي املتعل ررق ب رراألطرا املدرج ررة يف املرف ررق ب رراء
مبوجب بروتوكول كيوتو لعام .)22(2015

ألدبشاألطا -ألرجضؤؤي ألطلؤؤن ألطلؤؤجطحاألفؤؤيألطلعؤؤا ألزطيأل(طل ؤؤبابأل3األطلعقؤؤابأل7ألمكؤؤاحألطاألثبنيؤألبا)أل
مؤ ؤؤهألر ؤ ؤؤديهألطلدوحؤ ؤؤقأللباورجكؤ ؤؤجلألكيجرؤ ؤؤجاألالألسؤ ؤؤي بألطل لجمؤ ؤؤبتألطل قؤ ؤؤاحأل
طسؤ ؤ دطمهبألل ةديؤ ؤؤدأل"م جسؤ ؤ ألطالنب بثؤؤؤبتألطلس ؤؤنجيقألللس ؤؤنجطتألطلؤ ؤؤثال أل
طرولىألمهألف ابألطالل زطمألطلسباقق" أل
(البند  10من جدول األعمال)

 -60قرررر مر ر األطرا /اجتمررا األطررا  ،يف جلسررت األوىل ،إحالررة هررذا البنررد مررن جرردول
األعمال إىل هيئة املشورة كي تنظر في .
 -61وبناءا على توصية من هيئة املشورة ،اعتمد م ر األطرا /اجتما األطرا  ،يف جلست
الثامنة ،املقرر /2م أإ 11-املعنون "توضي الن الوارد يف الفر زاي (املادة  ،3الفقررة  7مكرررا
ثانيا) من تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو".

حبايألدةا -ألانبءألطلقدحطتألا ج بألااورجكجلألكيجرج أل
(البند  11من جدول األعمال)

 -62قرررر مر ر األطرا /اجتمررا األطررا  ،يف جلسررت األوىل ،إحالررة هررذا البنررد مررن جرردول
األعمال إىل هيئة التنفيذ كي تنظر في .
 -63ويف اجللسة الثامنرة ،أشرار الررئيس إىل أن هيئرة التنفيرذ مل ترتمكن مرن النتاراء مرن النظرر
يف هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال ،وأهنررا أوص ر بررنن يواصررل م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا
النظر ر ررر يف هر ر ررذ املسر ر ررنلة يف دورت ر ر ر احلادير ر ررة عشر ر رررة( .)23ويف اجللسر ر ررة نفسر ر رراا ،اعتمر ر ررد م ر ر ر ر

__________

( ،FCCC/SBI/2015/22 )21الفقرة .22
( FCCC/KP/CMP/2015/6 )22و.Add.1/Rev.1
(.FCCC/SBI/2015/L.34 )23
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األطرا /اجتم ررا األطر ررا  ،بن رراءا عل ررى اقر ررتاح م ررن الر ررئيس ،املقر ررر /9م أإ 11-املعن ررون "بن رراء
القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو".

ثبنيألدةا -ألطل سبئهألطل لققألا بأليلي :أل
(البند  12من جدول األعمال)

ألألف -ألطلعقابأل3ألمهألطل بابأل2ألمهألااورجكجلألكيجرج أل
(البند الفرعي (12أ) من جدول األعمال)

ألابء -ألطلعقابأل14ألمهألطل بابأل3ألمهألااورجكجلألكيجرج أل
(البند الفرعي (12ب) من جدول األعمال)

 -64قرر م ر األطرا /اجتما األطرا  ،يف جلست األوىل ،إحالة البندين الفرعيني (12أ)
و(ب) من جدول األعمال إىل هيئة املشورة وهيئة التنفيذ كي تنظرا فياما.
 -65ويف اجللسة التاسعة ،أشار الرئيس إىل أن رئيسي هيئة املشورة وهيئة التنفيذ قد أبلغا بنن
هذين البندين الفرعيني قد ُبثا يف إطار البند الفرعي (9أ) من جدول أعمال هيئة املشرورة والبنرد
الفرعرري (12أ) مررن جرردول أعمررال هيئررة التنفيررذ املعنررونني "املنتررد وبرنررام العمررل" .ومل تررتمكن
اهليئتان من النتااء من النظر يف هذ املسنلة فنحيل إىل الرئيس ملواصلة النظر فياا.
 -66وأج ررر الر ررئيس بش ررنن ه ررذين البن رردين الف رررعيني مش رراورات إض ررافية اقرتنر ر مبش رراورات
تناول ر البنررد الفرعرري املشرررتك بررني جرردوي أعمررال اهليئتررني واملعنررون "املنتررد وبرنررام العمررل"،
أفض إىل مقرر اعتمد م ر األطرا ( .)24وأحاط م ر األطرا /اجتما األطرا علما هبرذا
املقرر بناءا على اقرتاح من الرئيس.

ثبلثألدةا -ألمسؤؤبئهألأخؤؤا ألأحبل هؤؤبألطلهيئ ؤؤبنألطلعادي ؤؤبنألإلؤؤىألمؤؤمر األطرا ؤاطعألطل بمؤؤهأل
اجتع ألط ب ألطرااطعألفيألااورجكجلألكيجرج أل
(البند  13من جدول األعمال)

 -67تنرراول الررئيس هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال يف اجللسررة التاسررعة .ومل تثررر األطررا أي
مسائل يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

__________

( )24املقرر /11م أ.21-
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حطا ألدةا-ألطل سبئهألطإلاطحيقألوطل بليقألوطل مسسيق أل
(البند  14من جدول األعمال)

ألألف -ألرقاياألماط قألطلةسبابتألوطلبيبنبتألطل بليقألل بمأل 2014أل
(البند الفرعي (14أ) من جدول األعمال)

ألابء -ألأاطءألطل يزطنيقأللع ابألطلسن يهأل 2015-2014أل
(البند الفرعي (14ب) من جدول األعمال)

 -68قرررر م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا يف جلسررت األوىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري مررن
جدول األعمال إىل هيئة التنفيذ كي تنظر في .
 -69ويف اجللسة الثامنة ،اعتمد م ر األطرا /اجتما األطرا  ،بناءا علرى توصرية مرن هيئرة
التنفيذ ،املقرر /11م أإ 11-املعنون "املسائل اإلدارية واملالية وامل سسية".

أل يم -ألطل يزطنيقألطلبانبمجيقأللع ابألطلسن يهأل 2017-2016أل
(البند الفرعي (14ج) من جدول األعمال)

 -70يف اجللسة الثامنة ،اعتمرد مر ر األطرا /اجتمرا األطررا  ،بنراءا علرى توصرية مرن هيئرة
التنفيذ ،املقررين التاليني:
(أ)

املقرر /12م أإ 11-املعنون "امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني "2017-2016؛

(ب) املقرررر /8م أإ 11-املعنررون "مناجيررة لتحصرريل رسرروم سررجل املعررامالت الرردوي
يف فرتة السنتني ."2017-2016
خبم

ألدةا -ألطلجزءألطلافي ألطل س ج أل
(البند  15من جدول األعمال)

 -71يف  30تش ررين الثرراين/نوفمرب ،عقررد ملتقررى قررادة لرامسرراء الرردول واحلكومررات برردعوة مررن
رئرريس فرنسررا ،السرريد فرانس روا هولنررد ،ورئرريس الرردورة احلاديررة والعش ررين مل ر ر األط ررا والرردورة
احلاديررة عشرررة مل ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا  .وأدىل ببيانررات يف افتترراح ملتقررى القررادة رئرريس
فرنسررا ،واألمررني العررام لألمررم املتحرردة ،السرريد برران كرري  -مررون ،ورئرريس الرردورة احلاديررة والعشررين
مل ر األطرا والدورة احلادية عشرة مل ر األطرا /اجتما األطرا (.)25
__________

( )25ميكن الطال على البيانات اليت أدي هبا يف ملتقى القادة على الراب التاي:
>.<http://unfccc.int/9331.php
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 -72وخ ررالل افتت رراح ملتق ررى الق ررادة ،الت ررزم الص ررم دقيقر رةا تكرمير ر ا جلمير ر ض ررحايا األعم ررال
اإلرهابية األخرة.
 -73وخالل ملتقى القرادة ،أدىل  142طرفر ا ببيانرات علرى صرعيد رامسراء الردول واحلكومرات
ونواب الرامساء ونواب رامساء الوزراء.
 -74ويف اجللسة السادسة مل ر األطرا املشررتكة مر اجللسرة اخلامسرة ملر ر األطرا /اجتمرا
األط ررا  ،املعقررودة يف  7كررانون األول/ديسررمرب ،افتررت اجلررزء الرفي ر املسررتو رئرريس الرردورة احلاديررة
والعشرين مل ر األطرا والدورة احلادية عشرة مل ر األطرا /اجتما األطرا .
 -75وأدىل ببيانررات لررد افتترراح اجلررزء الرفي ر املسررتو املشرررتك األمررني العررام لألمررم املتحرردة،
ورئريس اجلمعيرة العامررة لألمرم املتحرردة ،السريد مروغنس ليكتوفر  ،ورئريس اهليئررة احلكوميرة الدوليرة
املعنيرة بتغررر املنررا  ،السرريد هوسررنا ي ،واألمينرة التنفيذيرة لتفاقيررة األمررم املتحرردة اإلطاريررة بشررنن
تغر املنا  ،السيدة كريستيانا فيغريس.
 -76وأدىل ببيانررات أيض را لررد افتترراح اجلررزء الرفي ر املسررتو املشرررتك رئرريس وزراء س روازيلند،
السيد بارناباس س .دلميي ،ورئيس وزراء توفالو ،السريد إنيلري سوسريي سروبواغا ،ونائرب رئريس
الرروزراء ووزيررر ش ر ون تغررر املنررا يف تونغررا ،السرريد سياوسرري سرروفاليي .وأدىل ببيانررات ممثلررو سرربعة
أطرا باسم اجملموعات املتفاوضة وجمموعات أخر (.)26

ألألف -ألايبنبتألطرااطع أل

(البند الفرعي (15أ) من جدول األعمال)

 -77خررالل اجلررزء الرفير املسررتو  ،أدىل  112طرفرا ببيانررات ،بلر بيررانني مررن رئيسرري دولررة
وحكومر ررة ،وبير ررانني مر ررن نائر ررب رئر رريس ونائر ررب رئر رريس وزراء ،و 108بيانر ررات مر ررن وزراء وممثلر رري
األطرا (.)29( )28( )27

__________

()26
()27
()28
()29

ميكر ر ررن الطر ر ررال علر ر ررى البيانر ر ررات الر ر رريت أدي هبر ر ررا يف اجلر ر ررزء الرفي ر ر ر املسر ر ررتو املشر ر رررتك علر ر ررى ال ر ر رراب الت ر ر رراي:
> .<http://unfccc.int/meetings/9345.phpوتعترب هذ البيانات جزءا من الوثائق الرمسية للدورة.
انظر احلاشية  26أعال .
أدي بسبعة بيانات باسم اجملموعات املتفاوضة وجمموعات أخر  ،من أصل  112بيانا.
ق رردم الص ررني ت رردخالا م ررن وسر ر القاع ررة .وميك ررن الط ررال عل ررى تفاص رريل ه ررذا الت رردخل عل ررى الر رراب الت رراي:

<http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-08-10-00-conference-of-the-parties-cop8th-meeting-conference-of-the-parties-serving-as-the-meeting-of-the-parties-to-the-kyoto-

>.protocol-cmp-6th-meeting/china
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ألابء -ألايبنبتألطل نظ بتألطل ةبحكقألاصعقألماطقب أل
(البند الفرعي (15ب) من جدول األعمال)

 -78خ ر ر ررالل اجللس ر ر ررة التاس ر ر ررعة ملر ر ر ر ر األطر ر ر ررا املش ر ر رررتكة مر ر ر ر اجللس ر ر ررة الس ر ر ررابعة ملر ر ر ر ر
األطرا /اجتمررا األطررا  ،املعقررودة يف  8كررانون األول/ديسررمرب ،أدىل ببيانررات ممثلررو منظمررات
حكومية دولية ومنظمات غر حكومية(.)30

سباسألدةا -ألمسبئهألأخا أل

(البند  16من جدول األعمال)

 -79لحررؤ م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا  ،يف جلسررت التاسررعة ،عرردم إثررارة أي مسررائل
أخر يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

سبا ألدةا -ألطخ بمألطلدوحب أل

(البند  17من جدول األعمال)

ألألف -ألطد ؤؤباألرقايؤؤاألمؤؤمر األطرا ؤاطعألطل بمؤؤهألاجتؤؤع ألط
كيجرجألدهألاوحر ألطلةبايقألدةاب أل

ؤؤب ألطرا ؤاطعألفؤؤيألااورجكؤؤجلأل

(البند الفرعي (17أ) من جدول األعمال)

 -80نظررر م ر ر األطرا /اجتمررا األط ررا  ،أثنرراء جلسررت التاسررعة ،يف مشرررو تقريررر ع رن
دورت ر احلادي ررة عش رررة( ،)31و ِأذن ،ب رراقرتاح م ررن ال ررئيس ،للمق رترر بتكم ررال التقري ررر املتعل ررق بال رردورة،
بتوجي من الرئيس ومبساعدة من األمانة.

ألابء -ألإغالقألطلدوحب أل

(البند الفرعي (17ب) من جدول األعمال)

 -81قدم ممثل لألمانة ،يف اجللسة التاسعة املعقودة يف  12كانون األول/ديسمرب ،تقديرا أوليا
ملا يرتتب على املقررات املعتمدة أثناء الدورة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية.
 -82وس ررتكون هنر رراك حاجر ررة إىل مزي ررد مر ررن امل ر روارد ،باإلض ررافة إىل امليزانير ررة األساسر ررية لفر رررتة
السنتني  ،2017-2016إذا أريد لألمانة أن تضطل باألنشطة املطلوبة يف إطار البند (3أ) من
جرردول األعمررال ،املعن ررون "تقريررر اهليئررة الفرعي ررة للمشررورة العلميررة والتكنولوجي ررة" ،وسرريلزم وي ررل
__________

( )30انظر احلاشية  26أعال .
(.FCCC/KP/CMP/2015/L.2 )31
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قرردر  325 000يررورو لتغطيررة تكرراليف األنشررطة املتعلقررة بالسررتعرا التقرري يف عررام 2016
لق روائم جرررد غررازات الدفيئررة وللتقررارير األوليررة املتعلقررة بفرررتة اللت رزام الثانيررة املقدمررة مررن األط ررا
املدرجررة يف املرفررق األول لالتفاقيررة الرريت هرري أط ررا أيض را يف بروتوكررول كيوتررو .ولعلررم األط ررا ،
تتعلق هذ التكاليف أيضا بالبند (13ج) من جدول أعمال هيئة املشورة.
 -83ويف اجللس ررة نفس رراا ،اعتم ررد مر ر ر األطرا /اجتم ررا األطر ررا  ،بن رراءا عل ررى اقر ررتاح م ررن
املغر رررب ،الق ر ررار /1م أإ 11-املعنر ررون "اإلع ر رراب ع ر ررن المتنر رران للجماورير ررة الفرنسر ررية ولس ر رركان
مدينة باريس".
 -84وأدل جنوب أفريقيا ببيان باسم جمموعة ال  77والصني( ،)32وطلب إدراج يف حمضرر
اجللسة.
 -85مث أعلن الرئيس إغالق الدورة احلادية عشرة مل ر األطرا /اجتما األطرا .

__________

( )32متاح على الراب التاي:
<http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/53_217_13098550814554904
0-G77%20and%20China%20statement%20for%20closing%20statement%20at%20CMP11%20-

>.%20v2.pdf
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Annex I
[English only]

Parties to the Kyoto Protocol, observer States and United Nations
organizations that attended the eleventh 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)
Bosnia and
Herzigovina
Botswana
Brazil
Brunei
Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
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Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic People’s Republic of
Korea
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea

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
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Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People’s
Democratic
Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall
Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia
(Federated
States of)
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
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Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and
the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia

Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav
Republic of Macedonia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
United Republic of
Tanzania
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela (Bolivarian
Republic of)
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
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B.

Observer States
Andorra
Canada
Holy See
South Sudan
State of Palestine
United States of America

C.

United Nations bodies and programmes
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
Sustainable Energy for All
United Nations Capital Development Fund
United Nations Children’s Fund
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Department of Economic and Social Affairs
United Nations Department of Public Information
United Nations Development Programme
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia
United Nations Economic Commission for Africa
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 Human Settlements Programme
United Nations Institute for Training and Research
United Nations Office for Disaster Risk Reduction
United Nations Office for Project Services
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries,
Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States
United Nations Population Fund
United Nations Secretariat
United Nations System Chief Executives Board for Coordination
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United Nations University
Universal Postal Union
World Food Programme

D.

Convention secretariats
Convention on Biological Diversity
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
United Nations Convention to Combat Desertification
United Nations Forum on Forests

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 Criminal Court
International Fund for Agricultural Development
International Labour Organization
International Maritime Organization
International Monetary Fund
International Telecommunication Union
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Industrial Development Organization
World Bank
World Health Organization
World Intellectual Property Organization
World Meteorological Organization
World Tourism Organization

F.

Related organizations of the United Nations system
Green Climate Fund
International Atomic Energy Agency
International Trade Centre
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol
World Trade Organization
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Annex II
Calendar of meetings of Convention and Kyoto Protocol bodies,
2016–2020

GE.16-01210



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



First sessional period in 2020: 1–11 June



Second sessional period in 2020: 9–20 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 its eleventh session
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FCCC/KP/CMP/2015/1

Provisional agenda and annotations. Note by the
Executive Secretary

FCCC/KP/CMP/2015/2

Report of the Adaptation Fund Board. Note by the
Chair of the Adaptation Fund Board

FCCC/KP/CMP/2015/3

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/2015/4

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/2015/5

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/2015/6 and Add.1/
Rev.1

Annual compilation and accounting report for
Annex B Parties under the Kyoto Protocol for
2015. Note by the secretariat

FCCC/CP/2015/9–
FCCC/KP/CMP/2015/7

Report on credentials. Report of the Bureau

FCCC/KP/CMP/2015/L.2

Draft report of the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol on its eleventh session

FCCC/CP/2015/L.3–
FCCC/KP/CMP/2015/L.5

Expression of gratitude to the Government of the
French Republic and the people of the city of
Paris. Draft resolution submitted by Morocco

FCCC/SBSTA/2015/2 and Add.1
and 2

Report of the Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice on its forty-second session,
held in Bonn from 1 to 11 June 2015

FCCC/SBSTA/2015/3

Provisional agenda and annotations. Note by the
Executive Secretary

FCCC/SBSTA/2015/L.15

Draft report of the Subsidiary Body for Scientific
and Technological Advice on its forty-third
session

FCCC/SBI/2015/10 and Add.1

Report of the Subsidiary Body for Implementation
on its forty-second session, held in Bonn from 1 to
11 June 2015
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FCCC/SBI/2015/L.19

Draft report of the Subsidiary Body
Implementation on its forty-third session

for

FCCC/SBI/2015/L.20

Outcome of the first round of the international
assessment and review process (2014–2015). Draft
conclusions proposed by the Chair

FCCC/SBI/2015/L.34

Capacity-building under the Kyoto Protocol. Draft
conclusions proposed by the Chair

FCCC/SBI/2015/L.26

Administrative, financial and institutional matters.
Draft conclusions proposed by the Chair

Other documents before the session
FCCC/SBI/2015/INF.9
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Status of submission and review of sixth national
communications and first biennial reports. Note by
the secretariat
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