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 كيوتو  بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف مؤمتر
 عشرة الرابعةالدورة 
 2018 ديسمرب/كانون األول  14-2 ،هسكاتوفيت
 )أ( من جدول األعمال املؤقت2البند 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 وشروحه جدول األعمال املؤقت  
 ةالتنفيذية من األمين مذكرة  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال؛  )أ( 
  ؛انتخاب أعضاء إضافيني يف املكتب )ب( 
  تني؛الفرعي نيتنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئت )ج( 
 املوافقة على تقرير واثئق التفويض؛  )د( 
 حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو.  )هـ( 

 تني الفرعيتني: تقريرا اهليئ -3
 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ( 
 .للتنفيذ الفرعية اهليئة تقرير )ب( 

 .النظيفة التنمية آبلية املتعلقة املسائل -4
 .املشرتك ابلتنفيذ املتعلقة املسائل -5
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 .االمتثال جلنة تقرير -6
 .التكيف بصندوق املتعلقة املسائل -7
 يف الطمـوح اايدة بشـنن املسـتو  الرفيـ  الـواار  املسـتديرة املائـدة ابجتماع املتعلق التقرير -8

 .كيوتو  بروتوكول مبوجب االلتزامات
 :(1)املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول واستعراض هذه املعلومات -9

 البالغات الوطنية؛ )أ( 
 املدرجـة لألطـراف الثانيـة االلتـزا  بفـرتة املتعلـق السـنو  واحملاسـبة التجميـ  تقرير )ب( 

 .كيوتو  بروتوكول مبوجب ابء املرفق يف
 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو.  -10
 املسائل املتعلقة مبا يلي:  -11

 من بروتوكول كيوتو؛ 2من املادة  3الفقرة  )أ( 
 من بروتوكول كيوتو. 3من املادة  14الفقرة  )ب( 

مســائل أىــر   الــة مــن اهليئتــني الفــرعيتني إف مــؤمر األطــراف العامــل بو ــفه اجتمــاع  -12
 األطراف يف بروتوكول كيوتو.

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية:  -13
 ؛2017تقرير مراجعة احلساابت والبياانت املالية لعا   )أ( 
 ؛2019-2018أداء امليزانية لفرتة السنتني  )ب( 

 الرفي  املستو : اجلزء -14
 ؛بياانت األطراف )أ( 
 .مراقب بصفة املشاركة املنظمات بياانت )ب( 

 مسائل أىر .  -15
 اىتتا  الدورة:  -16

  اعتماد مشروع تقرير مـؤمر األطـراف العامـل بو ـفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول )أ( 
 عشرة؛  الرابعةكيوتو عن دورته 

 إغالق الدورة. )ب( 

__________ 

  من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  7يرد تعريف مصطلح "طرف مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  (1)
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 التنظيم املقرتَح ألعمال الدورة: عرض عام -اثنياا  
 سيناريو بدء العمل يف مجي  اهليئات ()أ 

رئــيم مــؤمر األطــراف يف  عقدســي ،(2)2018كــانون األول/ديســمرب   2يف يــو  األحــد،  -1
والعشـرين، وســيقرتح  الرابعــة يف دورتـه ملــؤمر األطـراف اجللسـة العامـة األوف الثالثـة والعشــرين دورتـه

والعشرين للمؤمر، الذ  سـيتوف أيضـار رةسـة مـؤمر األطـراف العامـل  الرابعةرئيم الدورة انتخاب 
عشرة  الرابعة( يف دورته توبو فه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو )مؤمر/اجتماع أطراف كيو 

ورةسة مؤمر األطـراف العامـل بو ـفه اجتمـاع األطـراف يف اتفـاق ابريـم )مؤمر/اجتمـاع أطـراف 
 واملوضـوعية التنظيميـة البنـود األطراف مؤمر سيتناول مثمن دورته األوف.  لثريم( يف اجلزء الثااب

أعمالـــه إف اهليئـــات الفرعيـــة،  جـــدول مـــن بنـــودار  وســـيحيل املؤقـــت، أعمالـــه جـــدول علـــى املدرجـــة
ف  مثحســب االقتضـــاء.  اجللســـة ذلـــك  بعـــد وســت عقد. األطـــراف ملـــؤمر األوف العامـــة اجللســة ســـرت 
 التنظيميــة البنــود املـؤمر وســيتناول كيوتـو،  أطــراف اجتمـاع/ملؤمر عشــرة الرابعـة العامـة األوف للــدورة

ف  مث. املؤقــت أعمالــه جــدول علــى املدرجــة واملوضــوعية ملؤمر/اجتمــاع  األوفالعامــة  اجللســة ســرت 
زء اجلــ يف راف ابريــمؤمر/اجتمــاع أطــمل وســت عقد بعــد ذلــك اجللســة العامــة األوفأطــراف كيوتــو. 

 .املؤقــت للمــؤمر عمــالاأل جــدول علــى املدرجــة التنظيميــة البنــودلتنــاول  األوفتــه مــن دور  لــثالثا
ف  مث  ابريم، ىالل األسبوع الثاين للمؤمر، يف نتـائ  ؤمر/اجتماع أطرافم وسينظر .اجللسة سرت 

 .برانم  عمل اتفاق ابريم
 والعشــرين رابعــةللهيئــات الفرعيــة لت عقــد ابلتــزامن مــ  الــدورة الور تبــت مواعيــد الــدورات التاليــة  -2

مـن الـدورة األوف  الـثعشـرة ملؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو واجلـزء الث رابعةملؤمر األطراف والدورة ال
 ملؤمر/اجتماع أطراف ابريم:

 ئــةهي) والتكنولوجيــة العلميــة للمشــورة الفرعيــة للهيئــة واألربعــون التاســعة الــدورة (أ) 
 ؛(املشورة

 واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذ(؛ تاسعةالدورة ال )ب( 
مــن الــدورة األوف للفريــق العامــل املخصــا املعــ  ابتفــاق ابريــم  ســاب اجلــزء ال )ج( 

 )فريق اتفاق ابريم(.
كــانون   3االثنــني املوافــق  اهليئــات الســت مجيعــار يف يــو  ســت عقد جلســة عامــة مشــرتكة بــنيو -3

أدانه(  58-52عقــب اىتتــا  اجلــزء األول مــن اجلــزء الرفيــ  املســتو  )انظــر الفقــرات  األول/ديســمرب
ي تـوىى و  .واملنظمات اليت تشارك بصـفة مراقـب جمموعات األطراف منلالستماع إف البياانت املقدمة 

 .البياانت مقتضبة هذه أن تكون
لضمان احـرتا   (3)هيئة التنفيذ تو ياتى م  وىالل املؤمر، ست نظَّم اجللسات مبا يتماش -4

 ممارسات العمل الواضحة والفعالة اليت اتفقت عليها مجي  األطراف.

__________ 

ملــؤمر أيلول/سـبتمرب يف ابنكـوك، علـى املقـرتح املقـد  مـن الـرئيم املعـنيَّ  5وافـق املكتـب، يف اجتماعـه املعقـود يف  (2)
بتقــــدع موعــــد انطــــالق أعمــــال الــــدورة الرابعــــة والعشــــرين ملــــؤمر األطــــراف  العشــــرينو  الرابعــــة يف دورتــــه األطــــراف

  .كانون األول/ديسمرب  2األحد،  إف

(3) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الفقرات.  
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وسي سرتشد يف تنظيم األعمال يف الفرتة السابقة للمؤمر ويف أثنائـه مببـادا االنفتـاح والشـفافية  -5
 هـــذه لتطبيـــق األىـــ ة، ملـــؤمراتا غـــرار علـــى اجلهـــود، بـــذل سيســـتمر الغايـــة، هلـــذه وحتقيقـــار والشـــمول. 
إلكرتونيــــار،  ئــــقوتعزيــــز إاحــــة الواث الرمسيــــة، غــــ  العامــــة ابجللســــات االســــتعانة ىــــالل مــــن املبــــادا
عن اجللسات يف الوقت املناسب، وبث معلومات اجللسات عرب دائرة تلفزيونيـة مغلقـة،  واإلعالن

 التفاقيـــة اإلطاريـــةاب والـــربانم  التطبيقـــي ا ـــا  ىـــالل املوقـــ  الشـــبكي لالتفاقيـــة اإلطاريـــة، ومـــن
UNFCCC Negotiator appوغ  ذلك من الوسائط الرقمية ووسائل التوا ل االجتماعي ،. 

 وست قدَّ  معلومات إضافية عن انطالق األعمال حاملا تصبح متوفرة. -6

 اجلزء الرفي  املستو  ()ب 
 ة بولندا دعـوة إف رسسـاء الـدول واحلكومـات، وّجه رئيم مجهوري2018آذار/مارس  22يف  -7

كــانون   3يف يــو  االثنــني املوافــق  والعشــرين ملــؤمر األطــراف الرابعــةدورة حلضــور االفتتــاح الرمســي للــ
األول/ديسمرب. وسيكون هذا هو اجلزء األول مـن اجلـزء الرفيـ  املسـتو ، الـذ  يكـن فيـه لرسسـاء 

 تننف اجلــزء الرفيــ  املســتو  ىــالل األســبوع الثــاين للمــؤمرالــدول واحلكومــات اإلدالء ببيــاانت. وسي ســ
كــــانون   3لالســــتماع إف بيــــاانت األطــــراف الــــيت ن ت ــــدل ببيــــاانت وطنيــــة يف يــــو  االثنــــني املوافــــق 

 .أدانه( 58-52)انظر الفقرات األول/ديسمرب 
 متوفرة.اجلزء الرفي  املستو  حاملا تصبح  وست قدَّ  معلومات إضافية عن تنظيم -8

 املؤقت األعمال جدول شروح -اثلثاا  
 افتتاح الدورة -1 

والعشـرين  رابعـةعشـرة ملؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو رئـيم  الـدورة ال الرابعـة ة  سيفتتح الـدور  -9
 ،ميشـال كورتيكـامـن الـدورة األوف ملؤمر/اجتمـاع أطـراف ابريـم، السـيد  الثالـثملؤمر األطراف واجلـزء 

ملؤمر/اجتماع أطراف كيوتو.  رةعش رابعة، الذ  سيتوف أيضار رةسة الدورة الولند واير الدولة الب
والعشــرين  رابعــةرئــيم  الــدورة ال ، ســي نتخبوفقــار ملبــدأ تنــاوب ا موعــات اإلقليميــة علــى الرةســةو 

 .أورواب الشرقيةدول  منملؤمر األطراف 
 املسائل التنظيمية -2 
 إقرار جدول األعمال ()أ 

 عشــرة ملؤمر/اجتمــاع لثــةأعــّدت األمانــة، ابالتفــاق مــ  رئــيم الــدورة الثا معلومــات أساســية: -10
عشـــرة ملؤمر/اجتمـــاع أطـــراف   رابعـــة، مشـــروع جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة ال(4)أطـــراف كيوتـــو

 كيوتو، بعد التشاور م  املكتب وم  األطراف.
 إقرار جدول أعماله.سي دعى مؤمر/اجتماع أطراف كيوتو إف  اإلجراء: -11

FCCC/KP/CMP/2018/1 التنفيذية ةاألمين من مذكرة. وشروحه األعمال املؤقت جـدول 
__________ 

  (.فيجي) ابينيماراما فرانكعشرة ملؤمر/اجتماع أطراف كيوتو هو السيد  الثالثةكان رئيم الدورة  (4)
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 انتخاب أعضاء إضافيني يف املكتب ()ب 
إذا كــان أ  عضــو مــن أعضــاء املكتــب يثــل دولــة ليســت طرفــار يف  معلومــات أساســية: -12

بروتوكـــول كيوتـــو، لـــز  إجـــراء مشـــاورات لتعيـــني مرشـــح يثـــل طرفـــار يف الربوتوكـــول ليحـــل  ـــل هـــذا 
 من بروتوكول كيوتو.  13من املادة  3العضو، وفقار للفقرة 

 نساء ترشيح يف فعلية ةبصور  والنظر 23-أ  /3 املقرر إف الرجوع إف مدعوة واألطراف -13
 نشن مبقتضى االتفاقية أو بروتوكول كيوتو.ت   هيئة أ  يف االنتخابية املنا ب لشغل
سـي دعى مؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو، حسـب االقتضـاء، إف انتخـاب أعضـاء  اإلجراء: -14

عشــرة ملؤمر/اجتمــاع  رابعــةوالعشــرين ملــؤمر األطــراف والــدورة ال رابعــةإضــافيني يف مكتــب الــدورة ال
 مـن الـدورة األوف ملؤمر/اجتمـاع أطـراف ابريـم ليحلـوا  ـل أ  أعضـاء لـثأطراف كيوتو واجلـزء الثا

 دوالر ليست أطرافار يف بروتوكول كيوتو. يثلون

 تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئتني الفرعيتني )ج( 
يوتــو إف االتفــاق علــى تنظــيم أعمــال الــدورة ســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف ك اإلجــراء: -15

أعـــاله(، وإحالـــة البنـــود إف اهليئتـــني الفـــرعيتني علـــى النحـــو املبـــني يف بنـــود  8-1)انظـــر الفقـــرات 
 جدول األعمال ذات الصلة.

الوفـاء ابلـوالايت يكفـل تنظيمـار  هعمالـأوسي دعى مؤمر/اجتماع أطراف كيوتـو إف تنظـيم  -16
يتسـم مبـا يكفـي مـن املرونـة لالسـتجابة للظـروف املتغـ ة والتطـورات و عشـرة  رابعةه الاملسندة إليه يف دورت

 مببادا االنفتاح والشفافية والشمول. مسرتشدار يف ذلك، يف إطار املفاوضات املستجدة

FCCC/KP/CMP/2018/1 التنفيذية األمينة من مذكرة. وشروحه املؤقت األعمال جـدول 
FCCC/CP/2018/1 التنفيذية األمينة من مذكرة. وشروحه املؤقت األعمال جـدول 
FCCC/PA/CMA/2018/1 التنفيذية األمينة من مذكرة. وشروحه األعمال جـدول 
FCCC/SBSTA/2018/7 التنفيذية األمينة من مذكرة. وشروحه املؤقت األعمال جـدول 
FCCC/SBI/2018/12 التنفيذية األمينة من مذكرة. وشروحه املؤقت األعمال جـدول 
FCCC/APA/2018/5 التنفيذية األمينة من مذكرة. وشروحه األعمال جـدول 

 التفويض واثئق تقرير على املوافقة (د) 
سيفحا املكتب واثئق التفويض املقدمة من األطراف يف بروتوكـول   معلومات أساسية: -17

 .(5)كيوتو، وسي قد  تقريره عن واثئق التفويض إف مؤمر/اجتماع أطراف كيوتو ليوافق عليه
ســـي دعى مؤمر/اجتمـــاع أطـــراف كيوتـــو إف املوافقـــة علـــى تقريـــر واثئـــق تفـــويض  اإلجـــراء: -18

 يف مؤقتـة، بصـفة يشـاركوا أن للممثلـني وجيـواعشـرة.  رابعـةالممثلي األطراف الذين حيضرون دورته 
 .اإلجراء هذا انتظار

__________ 

 األعمـال جـدول انظـر التفويض، واثئق تقدع عن املعلومات من مزيد على ولالطالع. 1-  أإ /36املقرر  انظر (5)
 .28و 27تني (، الفقر /FCCC/CP/2018/1) األطراف ملؤمر والعشرين رابعةال للدورة وشروحه املؤقت
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 حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو )ه( 
عن  كوك القبـول الـيت تلقاهـا  األطراف على معلومات  دَّثة تحصلس معلومات أساسية: -19

 الودي  فيما يتعلق بتعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو. 
قــد يــوّد مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو أن حيــيط علمــار ابملعلومــات املقدمــة مــن  اإلجــراء: -20

 األمانــة فيمــا يتعلــق لالــة التصــديق علــى تعــديل الدوحــة وأن يــدعو األطــراف الــيت تعتــز  إيــداع  ــكوك
 قبوهلا بتعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو إف التعجيل بذلك. 

 تقريرا اهليئتني الفرعيتني -3 
 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ()أ 

 بشــنن تو ـيات أ  عـن أمـور، مجلـة يف املشــورة، هيئـة رئـيم سـي بلغ  معلومـات أساسـية: -21
 والتاســــعة واألربعــــني الثامنـــة دورتيهــــا يف اهليئـــة أعمــــال عـــن تنشــــن واســـتنتاجات مقــــررات مشـــاري 

عشــرة،   رابعــةأطــراف كيوتــو لينظــر فيهــا ويعتمــدها يف دورتــه الربعــني وتقــدَّ  إف مؤمر/اجتمــاع واأل
 كما سي بلغ  عن أ  قضااي أىر  ك لفت هيئة املشورة ابلنظر فيها.

ســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف اإلحاطــة علمــار ابلتقــد  احملــرا يف أعمــال  اإلجــراء: -22
 الستنتاجات املو ى هبا العتمادها.والنظر يف مشاري  املقررات وا 2018هيئة املشورة يف عا  

FCCC/SBSTA/2018/4  
 
 

FCCC/SBSTA/2018/6 

اجلـزء  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة عـن
 واألربعــني، املعقــودة يف بــون يف الفــرتة ثامنــةدورهتــا ال األول مــن

 2018أاير/مايو  10إف  نيسان/أبريل 30من 
اجلـزء  للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة عـنتقرير اهليئة الفرعية 

يف  ابنكــوكواألربعــني، املعقــودة يف  ثامنــةدورهتــا ال الثــاين مــن
 2018 أيلول/سبتمرب 9إف  4الفرتة من 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ ()ب 
 بشــنن تو ــيات أ  عــن أمــور، مجلــة يف التنفيــذ، هيئــة رئــيم ســي بلغ  معلومــات أساســية: -23

 والتاســــعة واألربعــــني الثامنـــة دورتيهــــا يف اهليئـــة أعمــــال عـــن تنشــــن اســـتنتاجاتو  مقــــررات مشـــاري 
عشــرة،   الرابعــة دورتــه يف ويعتمــدها فيهــا لينظــر كيوتــو  أطــراف اجتمــاع/مؤمر إف وتقــدَّ  واألربعــني

 كما سي بلغ  عن أ  قضااي أىر  ك لفت هيئة التنفيذ ابلنظر فيها.
ســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف اإلحاطــة علمــار ابلتقــد  احملــرا يف أعمــال  اإلجــراء: -24

 والنظر يف مشاري  املقررات واالستنتاجات املو ى هبا العتمادها. 2018هيئة التنفيذ يف عا  

FCCC/SBI/2018/9 
 Add.1و
 

FCCC/SBI/2018/11 

ــــذ عــــن ــــة الفرعيــــة للتنفي  دورهتــــا اجلــــزء األول مــــن تقريــــر اهليئ
 30مــــــن  الفــــــرتة واألربعــــــني، املعقــــــودة يف بــــــون يف الثامنــــــة

 2018أاير/مايو  10إف  نيسان/أبريل
 الثامنةدورهتا  اجلزء الثاين من تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن

 9إف  4يف الفــــــرتة مــــــن  ابنكــــــوكاملعقــــــودة يف  ،واألربعــــــني
 2018 أيلول/سبتمرب
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 النظيفة التنمية آبلية املتعلقة املسائل -4 
يتضــّمن التقريــر الســنو  املقــد  مــن ا لــم التنفيــذ   ليــة التنميـــة  معلومــات أساســية: -25

النظيفة إف مؤمر/اجتماع أطراف كيوتو معلومات عـن التقـد  احملـرا يف تنفيـذ آليـة التنميـة النظيفـة 
 . (6)بفضل اإلجراءات اليت اختذها ا لم أثناء آىر سنة من سنوات عمله

 التقريــر الســنو  للمجلــميف  النظــرســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف  اإلجــراء: -26
وســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو  وتقــدع إرشــادات تتعلــق آبليــة التنميــة النظيفــة. التنفيــذ 
ســـي دعى كمـــا .  اختـــاذ أ  إجـــراءات يراهـــا مناســـبة ابالســـتناد إف تو ـــيات هيئـــة التنفيـــذأيضـــار إف 
 تماع أطراف كيوتو إف انتخاب أعضاء ا لم التنفيذ  وأعضائه املناوبني.مؤمر/اج

FCCC/KP/CMP/2018/3 النظيفـة التنميـة  ليـة التنفيذ  للمجلم السنو  التقرير 
  ـفه اجتمـاع األطـرافبو  العامل األطراف مؤمر إف املقّد 

 يف بروتوكول كيوتو
 www.unfccc.int/6558.phpو www.cdm.unfccc.int إضافية معلومات

 املشرتك ابلتنفيذ املتعلقة املسائل -5 
يتضــمن التقريــر الســنو  املقــّد  مــن جلنــة اإلشــراف علــى التنفيــذ املشــرتك  معلومــات أساســية: -27

الــيت  )جلنــة اإلشــراف( معلومــات عــن التقــد  احملــرا يف إعمــال آليــة التنفيــذ املشــرتك بفضــل اإلجــراءات
 .(7)اختذهتا جلنة اإلشراف أثناء آىر سنة من سنوات عملها

 التقريـر السـنو  للجنـة اإلشـراف النظـر يفف سـي دعى مؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو إ اإلجـراء: -28
 وســي دعى وتقــدع إرشــادات تتعلــق ابلتنفيــذ املشــرتك، لــد  النظــر يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال.
 مؤمر/اجتماع أطراف كيوتو أيضار إف انتخاب أعضاء جلنة اإلشراف وأعضائها املناوبني.

FCCC/KP/CMP/2018/2 املقـد  املشـرتك التنفيـذ علـى اإلشراف للجنة السنو  التقرير 
 يف األطــــراف اجتمــــاع بو ــــفه العامــــل األطــــراف مــــؤمر إف

 كيوتو  بروتوكول
 www.unfccc.int/6558.phpو http://ji.unfccc.int/index.html إضافية معلومات

__________ 

، على أن يقّد  ا لم التنفيـذ   ليـة التنميـة النظيفـة تقريـرار عـن 1-  أإ/3من مرفق املقرر  5-2تنا الفقرات  (6)
أنشـطته إف كـل دورة مـن دورات مؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو، وعلـى أن يسـتعرض مؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتــو 

 كيوتـو  أطـراف اجتمـاع/مؤمر طلبـه ملـا ووفقـار التقارير السنوية ويقد  إرشـادات ويتخـذ قـرارات، حسـب االقتضـاء. 
جتمــاع ا/ملؤمر الســابقة الــدورة مــن املمتــدة الفــرتة ا لــم مــن إليــه املقــد  التقريــر يغطــي والثالثــة، الثانيــة دورتيــه يف

أطراف كيوتو إف اجتماع ا لم التنفيذ  الذ  يسبق مباشرةر االجتماع الـذ  يعقـده ا لـم ابالقـرتان مـ  دورة 
  (. 7، الفقرة 3-  أإ/2، واملقرر 11، الفقرة 2-  أإ/1ر/اجتماع أطراف كيوتو )املقرر مؤم

وفقـــار للمبـــادا التوجيهيـــة للتنفيـــذ املشـــرتك، تقـــد  جلنـــة اإلشـــراف تقريـــرار عـــن أنشـــطتها إف كـــل دورة مـــن دورات  (7)
ممارسـة سـلطته علـى التنفيـذ املشـرتك، مؤمر/اجتماع أطراف كيوتـو. وجيـوا ملؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو، يف إطـار 

  أن يستعرض هذه التقارير السنوية ويقد  إرشادات ويتخذ قرارات، حسب االقتضاء.

http://www.cdm.unfccc.int/
http://ji.unfccc.int/index.html
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 تقرير جلنة المتثال -6 
عشــر املقــّد  مــن جلنــة االمتثــال إف  لــثيتضــمن التقريــر الســنو  الثا أساســية:معلومــات  -29

 9معلومــات عــن أنشــطة جلنــة االمتثــال ىــالل الفــرتة املمتــدة مــن  (8)مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو
 .2018 أغسطم/آب 31إف  2017أيلول/سبتمرب 

جلنـــة االمتثـــال وإف  ســـي دعى مؤمر/اجتمـــاع أطـــراف كيوتـــو إف النظـــر يف تقريـــر اإلجـــراء: -30
وسي دعى مؤمر/اجتماع أطراف كيوتو أيضار إف انتخاب أعضاء جلنة  اختاذ أ  إجراء يراه مناسبار.
، ال ســيما لشــغل املنا ــب الــيت ن تــرد بشــننا ترشــيحات منــذ الــدورة االمتثــال وأعضــائها املنــاوبني

 .ؤمر/اجتماع أطراف كيوتوالثالثة عشرة مل
FCCC/KP/CMP/2018/6  التقريـــر الســـنو  للجنـــة االمتثـــال املقـــد  إف مـــؤمر األطـــراف

 العامل بو فه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 www.unfccc.int/6558.php إضافية معلومات

 التكيف بصندوق املتعلقة املسائل -7 
العمــل الــذ  معلومــات عــن جملــم  ــندوق التكيــف يتضــمن تقريــر  معلومــات أساســية: -31
 . (9)ا لم ىالل السنة املاضيةأجنزه 
تقريــر جملــم  ــندوق التكيــف يف  النظــرســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف  اإلجــراء: -32

وســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو أيضــار إف  وتزويــده ابإلرشــادات واختــاذ أ  إجــراء يــراه مناســبار.
 انتخاب أعضاء جملم  ندوق التكيف وأعضائه املناوبني.

FCCC/KP/CMP/2018/4 
 Add.1و

 إضافية معلومات

 جملـــم رئـــيم مـــن مـــذكرةتقريـــر جملـــم  ـــندوق التكيـــف. 
 التكيف  ندوق

https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-

entities/adaptation-fund and www.unfccc.int/6558.php 

التقريررر املتعلررت ابجتمرراع املائرردة املسررتديرة الررواارت الرفيررز املسررتو  بشررأن ا  ة  -8 
 الطموح يف اللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو

تعــديل الدوحــة لربوتوكــول كيوتــو، الــذ   يف دورتــه الثامنــة اعتمــد مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو -33
اجتمــــاع مائــــدة  2014حزيران/يونيــــه  5وع قــــد يف  .(10)أحــــدة فــــرتة التــــزا  اثنيــــة لربوتوكــــول كيوتــــو

األول الــيت  رفــقمســتديرة واار  رفيــ  املســتو  نظــر يف املعلومــات املتعلقــة بنيــة األطــراف املدرجــة يف امل
 تقريـر وأ عـدرفـ  مسـتو  طمـوح التزاماهتـا يف جمـال التخفيـف.  تعهدت ابلتزامات يف فرتة االلتـزا  الثانيـة

 .(11)جتماع أطراف كيوتو يف دورته العاشرةا/مؤمر فيه لينظر املستديرة املائدة اجتماع عن
__________ 

علــى أن تقــد  جلنــة االمتثــال بكامــل هيئتهــا  1-  أإ/27)أ( مــن الفــرع الثالــث مــن مرفــق املقــرر 2تــنا الفقــرة  (8)
  ة ملؤمر/اجتماع أطراف كيوتو.تقريرار عن أنشطتها إف كل دورة من الدورات العادي

  (.1)5، الفقرة 3-  أ إ/1املقرر  (9)

  .1، الفقرة 8-  أ إ/1املقرر  (10)

(11) FCCC/KP/CMP/2014/3.  

https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-entities/adaptation-fund
https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-entities/adaptation-fund
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 وبــدأ مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو نظــره يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف دورتــه العاشــرة -34
 بـه، املعمـول الـداىلي النظـا  مشـروع مـن 16و( ج)10 ابملـادتني وعمـالر  .(12)ولكنه ن يفرغ من ذلك

 والرابعـة عشـرة والثالثـة عشـرة عشـرة والثانيـة عشـرة احلاديـة الـدورات أعمـال جـدول علـى البند هذا أ درج
 ملؤمر/اجتماع أطراف كيوتو. 

سـي دعى مؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو إف اىتتـا  نظـره يف هـذا البنـد واختـاذ أ   اإلجراء: -35
 إجراء يراه مناسبار.

املعلومررررات املقدمرررررة مررررن األطرررررراف املدرجررررة يف املرفرررررت األول وا ررررتعراض  رررررذ   -9 
 (13)املعلومات

 البالغات الوطنية ()أ 
 .(14)الوطنيةتتوف هيئة التنفيذ النظر يف البالغات  معلومات أساسية: -36
ســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف اختــاذ أ  إجــراء يــراه مناســبار اســتنادار  اإلجــراء: -37

 .ت هيئة التنفيذإف تو يا

 مبوجــب ابء املرفــق يف املدرجــة لألطــراف الثانيــة االلتــزا  بفــرتة املتعلــق الســنو  واحملاســبة التجميــ  تقريــر (ب) 
 كيوتو  بروتوكول

إف األمانـة نشـر  يف دورتـه األوف طلـب مؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو أساسية:معلومات  -38
 .(15)تقرير سنو  عن التجمي  واحملاسبة وإحالته إليه وإف جلنة االمتثال وكل طرف مع 

سي دعى مؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو إف اإلحاطـة علمـار ابملعلومـات الـواردة يف  اإلجراء: -39
 .2018عن عا   التقرير

FCCC/KP/CMP/2018/5 
 Add.1و

 املدرجــة ابألطــراف املتعلــق السـنو  واحملاســبة التجميــ  تقريـر
 2018روتوكول كيوتو عن عا  ب مبوجب ابء املرفق يف

 كيوتو  بروتوكول مبوجب القدرات بناء -10 
إجراء ، 1-  أ إ 29تو، مبوجب مقرره مؤمر/اجتماع أطراف كيو أقّر  معلومات أساسية: -40
 .(16)وتقييم سنويني لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتور د 
ســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف اختــاذ أ  إجــراء يــراه مناســبار اســتنادار  اإلجــراء: -41

 .هيئة التنفيذ إف تو يات
__________ 

(12) FCCC/KP/CMP/2014/9 72-66، الفقرات.  

  من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  7يرد تعريف مصطلح "طرف مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  (13)

  .FCCC/SBI/2018/12 لالطالع على مزيد من التفا يل، انظر الوثيقة (14)

  .4، الفقرة 1-  أ إ/13املقرر  (15)

  .FCCC/SBI/2018/12 لالطالع على مزيد من التفا يل، انظر الوثيقة (16)
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 املسائل املتعلقة مبا يلي: -11 
 بروتوكول كيوتومن  2من املادة  3الفقرة  ()أ 

 .(17)من بروتوكول كيوتو 2من املادة  3الفقرة  ة النظر يفيئة املشور تتوف ه معلومات أساسية: -42
ســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف اختــاذ أ  إجــراء يــراه مناســبار اســتنادار إف  اإلجــراء: -43

 .ت هيئة املشورةتو يا

 كيوتو  من بروتوكول 3من املادة  14الفقرة  ()ب 
مــن بروتوكــول   3مــن املــادة  14الفقــرة النظــر يف  التنفيــذ تتــوف هيئــة معلومــات أساســية: -44

 .(18)كيوتو
ســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف اختــاذ أ  إجــراء يــراه مناســبار اســتنادار إف  اإلجــراء: -45

 .هيئة التنفيذ تو يات

  مرؤمتر األطرراف العامرل بوصرفه اجتمراعمسائل أخر  حمالرة مرن اهليئترني الفررعيتني إى -12 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

ســتعا   يف إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال أ  مســائل أىــر   معلومــات أساســية: -46
 تتعلق بربوتوكول كيوتو حتيلها اهليئتان الفرعيتان إف مؤمر/اجتماع أطراف كيوتو.

يوتو إف النظر يف اعتمـاد أ  مشـاري  مقـررات سي دعى مؤمر/اجتماع أطراف ك اإلجراء: -47
 اهليئتان الفرعيتان يف إطار هذا البند من جدول األعمال. و ي هباتأو استنتاجات 

 واملؤ سية واملالية اإل ارية املسائل -13 
 2017لعا  ية املال والبياانت احلساابت مراجعة تقرير (أ) 

مبراجعـة البيـاانت املاليـة  األمـم املتحـدة قا  جملـم مراجعـي حسـاابت معلومات أساسية: -48
 .(19)2017لعا  
ســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف اختــاذ أ  إجــراء يــراه مناســبار اســتنادار  اإلجــراء: -49

 .ت هيئة التنفيذإف تو يا

 2019-2018 السنتني لفرتة امليزانية أداء (ب) 
ن أداء امليزانيـــة وإجنـــاا الـــربام  لألشـــهر ســـي عّد هلـــذه الـــدورة تقريـــر  عـــ معلومـــات أساســـية: -50

تشـرين  16، وتقرير  عن حالـة االشـرتاكات، حـ  2019-2018الستة األوف من فرتة السنتني 
لالتفاقية اإلطارية ويف الصـناديق  ماين للميزانية األساسيةئتالصندوق اال، يف 2018الثاين/نوفمرب 

 .(20)االئتمانية األىر  لالتفاقية اإلطارية
__________ 

  .FCCC/SBSTA/2018/7 لالطالع على مزيد من التفا يل، انظر الوثيقة (17)

  .FCCC/SBI/2018/12 التفا يل، انظر الوثيقةلالطالع على مزيد من  (18)

  .FCCC/SBI/2018/12 لالطالع على مزيد من التفا يل، انظر الوثيقة (19)

  .FCCC/SBI/2018/12 لالطالع على مزيد من التفا يل، انظر الوثيقة (20)
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ســي دعى مؤمر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو إف اختــاذ أ  إجــراء يــراه مناســبار اســتنادار  اإلجــراء: -51
 .هيئة التنفيذ إف تو يات

 اجلزء الرفيز املستو  -14 
 ديســمرب، مبناســبة االســتماع/كــانون األول  3، االثنــنيســي فتتح اجلــزء الرفيــ  املســتو  يــو   -52

 املشـرتكة بـني مـؤمر األطـراف ومؤمر/اجتمـاع اجللسـة العامـة إف بياانت رسساء الدول أو احلكومـات يف
 .ومؤمر/اجتماع أطراف ابريم أطراف كيوتو

وسـينىذ كـل طـرف،  .اجلـزء الرفيـ  املسـتو  يف ائمـة واحـدة ابملتكلمـنيق هناك وستكون -53
دة مبـــا يف ذلـــك األطـــراف يف االتفاقيـــة ويف بروتوكـــول كيوتـــو ويف اتفـــاق ابريـــم، الكلمـــة مـــرة واحـــ

أبن مدة البياانت جيب أال تتجاوا ثالة دقائق، اسـتنادار  مار عل حتيط أن األطراف تود وقدفقط. 
إف توجيــه هيئــة التنفيــذ الــذ  حيــث األطــراف ورسســاء اجللســات علــى اىتتــا  املــؤمرات يف الوقــت 

 أعضــاسها أيىـذ ال جمموعــات، ابسـم ببيــاانت اإلدالء علـى بقــوة األطـراف وتشــجَّ  .(21)املناسـب
.  ــارمار  تطبيقــار  الوقــت حتديــد وســيطبَّق .وقــت إضــايف يــاانتالب هلــذه وســيتاح الكلمــة، ا ىــرون

 لية لتنبيه املتكلمني عند جتاوا احلد الزم . آب ي ستعان سوف املتحدة، األمم ملمارسة وتبعار 

 بياانت األطراف ()أ 
 اجلزء الرفي  املستو  ىالل اجلزء األول منبياانت ال

كــانون األول/ديســمرب،   3، يــو  االثنــنيل ابلنســبةالتســجيل يف قائمــة املتكلمــني  ابب ســي فتح -54
وهـو اليـو  الـذ  ســيد  فيـه رسسـاء الـدول واحلكومــات ببيـاانت ا موعـات أو األطـراف، يف منتصــف 

 إف أ رســـلت وقـــد. 2018 نوفمرب/الثـــاينتشـــرين  16يـــو  اجلمعـــة تشـــرين األول/أكتـــوبر وســـي غلق 
 .هلذا الغرض استمارة افاألطر 
 املستننف اجلزء الرفي  املستو ىالل بياانت ال

ىـالل األسـبوع الثـاين لالسـتماع إف بيـاانت أطـراف أو اجلزء الرفيـ  املسـتو   سي ستننف -55
جمموعات من األطراف اليت ن أيىذ رئيم الدولة أو احلكومة اليت تتب  هلا تلك األطراف الكلمـة  

 األول/ديسمرب.كانون   3يف 
يف اجلـزء الرفيـ  املسـتو  املسـتننف، يف منتصـف التسـجيل يف قائمـة املتكلمـني ابب سي فتح و -56

 إف أ رســـلت وقـــد. 2018 نوفمرب/الثـــاينتشـــرين  16يـــو  اجلمعـــة تشـــرين األول/أكتـــوبر وســـي غلق 
 .هلذا الغرض استمارة األطراف

علـــى املوقـــ  الشـــبكي لالتفاقيـــة اإلطاريـــة، وست نشـــر النصـــو  الكاملـــة للبيـــاانت الرمسيـــة  -57
علـى املوقـ  الشـبكي لالتفاقيـة اإلطاريـة،  البيـاانت نشـر يتسـى ولكـيت عمَّم يف نسـخة ورقيـة.  ولن

ي رجـى مــن األطــراف الــيت ســت د  ببيــاانت أثنــاء اجلـزء الرفيــ  املســتو  أن ترســل مســبقار نســخة مــن 
  .external-relations@unfccc.intالبيان إف العنوان التا : 

__________ 

(21) FCCC/SBI/2014/8 218، الفقرة . 

https://process.unfccc.int/sites/eODS/CMP/Pre%20Session%20Offical%20Documents/external-relations@unfccc.int
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 بياانت املنظمات املشاركة بصفة مراقب ()ب 
 إف اإلدالء ببيـاانت كوميـةغـ  احلسي دعى ممثلو املنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات  -58

. ا موعـات واألطـرافانتهـاء بيـاانت  بعـد عند اسـتئناف اجلـزء الرفيـ  املسـتو  يف األسـبوع الثـاين
 وسي نشـر(. أعـاله 53 الفقـرة انظـر)  ـارمار  تطبيقار  بيان، لكل دقيقتان الزم ، وهو احلد وسيطب ق
لالتفاقيـة اإلطاريـة، ولـن يعمَّـم يف نسـخة ورقيــة  شـبكيال املوقـ  يف الرمسيـة للبيـاانت الكامـل الـنا

 أعاله(. 57)انظر الفقرة 

 مسائل أخر  -15 
 ست عا  يف إطار هذا البند من جدول األعمال أ  مسائل أىر  ت عـرض علـى مؤمر/اجتمـاع -59

 أطراف كيوتو.

 الدورة اختتام -16 
مــاع األطــراف يف بروتوكــول كيوتــو عــن دورتــه اعتمــاد مشــروع تقريــر مــؤمر األطــراف العامــل بو ــفه اجت ()أ 

 عشرة الرابعة
مؤمر/اجتمــاع أطــراف   نظــر فيــهســيـ ع دم مشــروع تقريــر عــن أعمــال الــدورة لي معلومـات أساســية: -60

 يف ناية الدورة. ويعتمده كيوتو
 واإلذنواعتمــاده مشـروع التقريـر النظـر يف سـي دعى مؤمر/اجتمـاع أطـراف كيوتــو إف  اإلجـراء: -61

 للمقرر ابستكمال التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيم ومبساعدة من األمانة.

 الدورة إغالق (ب) 
 سيعلن الرئيم إغالق الدورة. -62

    


