
 

GE.16-20442(A) 



مؤؤؤر األطرافؤؤؤألرمطربوصمؤؤؤجطماعؤؤؤطرطر  اؤؤؤص طرافؤؤؤألرمط
طر طصقطمصريسفيط

طراوبىطربدورة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-15مراكش، 

  )أ( من جدول األعمال6 البند
طربدورةطرخ  صم

رع اصدط قأليألطمر األطرافألرمطربوصمجطماعطرطر  اؤص طرافؤألرمط
طفيطر طصقطمصريس

ر طصقطمشألو ط قأليألطمر األطرافألرمطربوصمجطماعطرطر  اص طرافألرمطفيططط
طعنطدور رطراوبىطمصريس
 )النرويج( مارس ينغطغيورغالسيد  املقرر:

 احملتويات
 (الحقا   ُتستكمل)

طرف  صحطربدورةط-أولاطط
 من جدول األعمال( 1)البند 

ُعقدت الددور  األو  ملدر ر األادرال اللامدل هوادتم اجتمداا األادرال   اتتدا  هداري   -1
مدن اتتدا  هداري ، وافتت، دا،    16مدن املدا    6)مر ر/اجتماا أارال هاري (، عمال  هالتقر  

، رئددددددي  الدددددددور  األو  2016تشددددددرين الثدددددداين/نوفمرب  15مبددددددراكش، امل ددددددر ،    إغلدددددد هددددددا  
طملر ر/اجتماا أارال هاري ، السيد االح الدين مزوار.
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ط نظيايةرباسصئجطربط-ثصنيصاطط
 (من جدول األعمال 2البند )

طإقألررط دولطراعاصلط-أبفط
 ()أ( من جدول األعمال2 الترع  البند)
 تشددددرين الثدددداين/ 16امسددددق امللقددددو     ،   جلسددددتم اخهدددداري  أاددددرال/اجتمدددداا نظددددر مر ر -2

نددوفمرب،   مدد كر  مددن األمينددق التنتي يددق، السدديد  هاتريسدديا إ بينو ددا، تتاددمن جدددول األعمددال املر دد  
وأُعددددد جدددددول األعمددددال املر دددد  هاتتددددا  مددددر رئيسددددق مددددر ر األاددددرال    ورتددددم ا ا يددددق  .(1)وشددددروحم

واللشرين ومر ر األارال اللامل هوادتم اجتمداا األادرال   هروتوكدول كيوتدو )مر ر/اجتمداا أادرال  
 كيوتو(    ورتم ا ا يق عشر ، السيد   ي ولني روايال، هلد مشاورات مر مكتب مر ر األارال.

 :قالتاليهصي تم وهناء  على ا رتاح الرئي ، أ ر مر ر/اجتماا أارال هاري  جدول األعمال  -3
 افتتاح الدور .  -1
 املسائل التنظيميق: -2

 إ رار جدول األعمال؛  )أ( 
 ؛تطبيق النظام الداخل  ملر ر األارال ) ( 
 ؛انتخا  موظتني إضافيني )ج( 
 تنظيم األعمال؛ ) ( 
 ؛التصديق على اتتا  هاري حالق  )هد( 
 املوافقق على التقرير املتللق هوثائق التتويض.  )و( 

من اتتا  هاري  6املسائل املتللقق هتنتي  املا    -3
(2).  

__________ 

(1) FCCC/PA/CMA/2016/1. 
 ددديتناول هددد ا البندددد مدددن جددددول األعمدددال الطرائدددق وايجدددراءات واملبدددا ظ التوجي يدددق الددد  يتو دددر أ  ينظدددر في دددا مدددر ر  (2)

األارال اللامدل هوادتم اجتمداا األادرال   اتتدا  هداري  )مر ر/اجتمداا أادرال هداري (    ورتدم األو  ويتخد  
كد ا   مشدارير املقدررات الد   تواد  يدا ا يلتدا  الترعيتدا   رارات هشأهنا وفقا  للواليات الوار     اتتا  هاري ، و 

عن اريق مر ر األارال لك  تنظر في ا الددور  األو  ملر ر/اجتمداا أادرال هداري  وتلتمددها وفقدا  لربندامج اللمدل 
؛ 21-/م أ1مددن املقددرر  35-22مددن اتتددا  هدداري ، والتقددرات  4، مبددا   كلددا املددا   21-/م أ1الددوار    املقددرر 

 ؛21-/م أ1مددن املقدددرر  45و 42و 41، والتقدددرات 7؛ واملددا   21-/م أ1مدددن املقددرر  40-36، والتقددرات 6واملددا   
؛ 21-/م أ1مددددددددن املقددددددددرر  64-52، والتقددددددددرات 9؛ واملددددددددا   21-/م أ1مددددددددن املقددددددددرر  51-47، والتقددددددددرات 8واملددددددددا   
 ؛21-/م أ1مددن املقددرر  83-81 ، والتقددرات12و 11؛ واملا تدا  21-/م أ1مددن املقددرر  70-66، والتقددرات 10 واملدا  
؛ 21-/م أ1مدن املقدرر  101-99، والتقدرات 14 ؛ واملدا  21-/م أ1من املقدرر  98-84، والتقرات 13واملا   
ر/اجتمددداا أادددرال هددداري  مر  يتنددداول أ  أيادددا   وميكدددن. 21-أ /م1 مدددن املقدددرر 103و 102، والتقرتدددا  15واملدددا   

نتيددد  اتتددددا  هددداري    إاددددار هددد ا البندددد مددددن جددددول األعمددددال، علدددى الن،ددددو الددد ي يقددددرر  مسدددألق أخدددرق تتللددددق هت أي
  وتر  تتاايل إضافيق عن ه   الواليات   شروح جدول األعمال املر     التصل الثالث أ نا . املر ر/االجتماا.
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 اجلزء الرفير املستوق. -4
 مسائل أخرق. -5
 اختتام الدور : -6

األادددددرال    اعتمددددا  تقريددددر مددددر ر األاددددرال اللامددددل هواددددتم اجتمدددداا )أ( 
 ؛هاري  اتتا 

 إغال  الدور . ) ( 

ط طبيقطربنظصمطربدرخليطبار األطرافألرمط-مصءط
 ) ( من جدول األعمال(2 الترع  البند)

 (الحقا   ُيستكمل)

طرن خصبطماظطينطإضصفيينط- يمط
 )ج( من جدول األعمال(2 الترع  البند)

 (الحقا   ُيستكمل)

ط نظيمطراعاصلط-درلط
 ) ( من جدول األعمال(2 الترع  البند)

وجددددم الددددرئي  اهتمددددام مر ر/اجتمدددداا أاددددرال هدددداري ، أثندددداء جلسددددتم اخامسددددق امللقددددو    -4
 عقدد،  دد كدا  أندم إ  وأشدار تشرين الثداين/نوفمرب، إ  شدروح جددول األعمدال املر د . 16  

 هشددأ  األاددرال مجيددر مددر اللاددويق هددا  متتوحددق رمسيددق غددر مشدداورات اخااددق، مسددروليتم حتدد 
مدددن  4/اجتمددداا أادددرال هددداري ، وكددد لا هشدددأ  البندددد ملر ر األو  للددددور  الت،ادددريق األعمدددال

جدول أعمال الدور  الثانيق واللشرين ملر ر األادرال امللندو  لالت،ادرات لددخول اتتدا  هداري  
حيددددز النتدددداك وللقددددد الدددددور  األو  ملددددر ر األاددددرال اللامددددل هواددددتم اجتمدددداا األاددددرال   اتتددددا  

 مببدا ظ االنتتداح والشدتافيق والشدمول. في ا دسرتش  يُ هاري ل. وأشار أياا  إ  أ  ه   املشاورات 
/اجتمدداا أاددرال هدداري  لاددما  كددو  نتددائج هدد   املسددائل مر ر إاددار   مشدداورات إجددراء وا ددرتح

  بل هنايق  ورتم األو . ويلتمدها جاهز  لينظر في ا مر ر/اجتماا أارال هاري  
امللددب هاتتددا  هدداري  )فريددق اتتددا  وأشددار الددرئي  أياددا  إ  أ  التريددق اللامددل املخصدد   -5

هددداري ( أحدددال مشدددروا مقدددرر إ  مدددر ر األادددرال هشدددأ  النظدددام الدددداخل  ملر ر/اجتمددداا أادددرال 
هدداري . وحاملددا ينظددر مددر ر األاددرال   هدد ا املقددرر ويلتمددد ، يُقددرتح علددى مر ر/اجتمدداا أاددرال 

 هاري  لينظر فيم ويلتمد . 
  .األ اس ه ا على أعما ا هدء على األارال اتتق  الرئي ، من ا رتاح على وهناء   -6
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والصدددني(،  77و  اجللسدددق نتسددد ا، أ   هبياندددات نثلدددو كدددل مدددن تايلندددد )ها دددم  موعدددق الدددد  -7
(، وأ درتاليا )ها دم اوموعدق اجلاملدق(، و ولدق 28 و لوفاكيا )ها م االحتا  األورويب و ولم األعاداء الدد

هوليتيددا املتلددد   القوميددات )ها ددم البلدددا  الناميددق املتقارهددق التتكددر هشددأ  ت ددر املنددا (، واململكددق اللرهيددق 
السدددلو يق )ها دددم اوموعدددق اللرهيدددق(، واملكسددديا )ها دددم  موعدددق السدددالمق البيليدددق(، وملددددي  )ها دددم 

الصدد ر (، وكو ددتاريكا )ها ددم الراهطددق املسددتقلق ألمريكددا الالتينيددق ومنطقددق الب،ددر حتددال  الدددول اجلزريددق 
 الكارييب(، ومج وريق الكون و الدميقراايق )ها م أ ل البلدا  منوا (، ومايل )ها م اوموعق األفريقيق(.

طحصبةطرب صديقطعلىطر طصقطمصريسط-هصءط
 )ه( من جدول األعمال(2 الترع  )البند
ندوفمرب،  تشدرين الثداين/ 16ظر مر ر/اجتماا أارال هداري ،   جلسدتم اخامسدق امللقدو     ن -8

   التقرير املرحل  ال ي  دمتم األمينق التنتي يق هشأ  اكوك  بول اتتا  هاري  ال  ا تلم ا الو ير.
 الثددددداين/تشدددددرين  4أ  اتتدددددا  هددددداري   خدددددل حيدددددز النتددددداك   هددددد قالتنتي يددددد قاألمينددددد توأفدددددا  -9

أادرال   االتتا يدق ادكوك  110، أو ع  2016تشرين الثاين/نوفمرب  16. وحىت 2016 نوفمرب
أكثدر مدن نصد  عدد  األادرال  وهد   ثدلتصديق ا على اتتا  هاري  أو  بو ا لم أو موافقت ا عليدم، 

لددى اتتددا  ارفددا   ددد و ددر علددى اتتددا  هدداري . ويدددل التو يددر شددبم اللددامل  ع 193  االتتا يددق، وكددا  
 هاري ، وك لا التصديقات اليوميق، على الزخم والطموح اللامليني هشأ  ايجراءات املتللقق هاملنا . 

طمنط دولطراعاصلط5)ه(طإبىط2رببنادطط-ثصبثصاطط
 (الحقا   ُيستكمل)

طربدورةطرخ  صمط-ررموصاطط
 من جدول األعمال( 6 البند)

طربوصمجطماعطرطر  اص طرافألرمطفيطر طصقطمصريسرع اصدط قأليألطمر األطرافألرمطط-أبفط
 )أ( من جدول األعمال(6 الترع  البند)

 تشرين الثداين/×× نظر مر ر/اجتماا أارال هاري ، أثناء جلستم اللاشر ، امللقو      -10
هنداء  علدى ا درتاح مدن الدرئي ، هدأ  نوفمرب،   مشروا التقرير املتللق هدورتم األو ، وأِك  للمقرِّر، 

 يكمل إعدا  التقرير املتللق هالدور ، هتوجيم من الرئي  ومبساعد  من األمانق.

طإغالقطربدورةط-مصءط
 ) ( من جدول األعمال(6 الترع  البند)

 )ُيستكمل الحقا (


