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مؤؤمر األطراؤؤاطعألطل بمؤؤهألاجتؤؤع ألط   ؤؤب أل
ألااورجكجلألكيجرجطرااطعألفيأل

ألطلدورةألطلثبنيةألعشاة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت2البند 

ألطل سبئهألطل نظي ية
ألإقاطرأل دولألطرع بل

أل دولألطرع بلألطل مقتألوشاوح ألأل
ألمذكاةألمقدمةألمنألطرمينةألطل نعيذيةألأل

أل          طل مقتألطرع بلأل دول -أولاألأل
  .الدورة افتتاح -1
 :التنظيمية املسائل -2

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

 تقريرا اهليئتني الفرعيتني: -٣
 والتكنولوجية؛ العلمية للمشورة الفرعية اهليئة تقرير )أ( 
 .للتنفيذ الفرعية اهليئة تقرير )ب( 
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 النظيفة.املسائل املتعلقة بآلية التنمية  -٤
 املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشرتك. -٥
 تقرير جلنة االمتثال. -6
  :(1)املسائل املتعلقة بصندوق التكيف -7

 تقرير جملس صندوق التكيف؛ )أ( 
 .التكيف لصندوق الثالث االستعراض )ب( 

وى بشونن ايوادة الومووح يف التقرير املتعلق باجتماع املائدة املستديرة الوواار  الرفيوا املسوت -8
 االلتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو.

املعلومووووات املقدمووووة موووون األيفوووورا  املدرجووووة يف املرفووووق األول ل تفاقيووووة واسووووتعراض  هووووذ   -٩
  :(2)املعلومات

 الويفنية؛ الب غات )أ( 
لأليفورا  املدرجوة  تقارير التجميا واحملاسبة النهائية املتعلقة بفورتة االلتوزاا األوى )ب( 

 يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو؛
تقرير التجميوا واحملاسوبة السونو  املتعلوق بفورتة االلتوزاا الثانيوة لأليفورا  املدرجوة  )ج( 

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

 ؛كيوتو بروتوكول من 2 املادة من ٣ الفقرة )أ( 
 .من بروتوكول كيوتو ٣من املادة  1٤الفقرة  )ب( 

مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إى مؤمتر األيفورا  العامول بوصوفج اجتمواع األيفورا   -12
   يف بروتوكول كيوتو.

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية: -1٣
 ؛201٥اا لع املالية والبيانات احلسابات مراجعة تقرير )أ( 
  .2017-2016أداء امليزانية لفرتة السنتني  )ب( 
__________ 

تشمل شروح  جدول األعموال املؤقوت للودورة الثانيوة والعشورين ملوؤمتر األيفورا  يف إيفوار البنود الفرعوي مون جودول  (1)
، الوذ  دعوا موؤمتر األيفورا  إى ٩، الفقورة 11-/ا أإ1الوواردة يف املقورر األعمال املتعلق بتنظيم األعمال الواليوة  

أن يولووب يف دورتوووج الثانيووة والعشووورين إى الفريووق العامووول املخصوووس املعووط باتفووواق بوواريس أن يضوووولا باألعموووال 
 .  من املقرر نفسج 8التحضريية الضرورية بشنن املسنلة املشار إليها يف الفقرة 

   من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  7"يفر  مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  يرد تعريف مصولح (2)
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 اجلزء الرفيا املستوى: -1٤
 ؛األيفرا  بيانات )أ( 
 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب: )ب( 

 مسائل أخرى. -1٥
 ختتاا الدورة:ا -16

اعتمووواد تقريووور موووؤمتر األيفووورا  العامووول بوصوووفج اجتمووواع األيفووورا  يف بروتوكوووول   )أ( 
 كيوتو عن دورتج الثانية عشرة؛

 .إغ ق الدورة )ب( 

أل      عبمةألنبذة:ألطلدورةألرع بلألطل ق َاحألطل نظيمأل-ثبنيباأل 
ألسينبريجألادءألطل  هألوإنجبزهألفيأل  يعألطلهيئبتأل(أل)أأل

سوويفتتح الوودورة  الثانيووة والعشوورين ملووؤمتر األيفوورا  رئوويس مووؤمتر األيفوورا  يف دورتووج احلاديووة  -1
والعشوورين، وسوويقرتح انتخوواب رئوويس الوودورة الثانيووة والعشوورين للمووؤمتر، الووذ  سوويتوى أيضووا  رئاسووة 

يف  (وتووأيفورا  كي مؤمتر األيفرا  العامل بوصوفج اجتمواع األيفورا  يف بروتوكوول كيوتوو )مؤمتر/اجتمواع
سو  عندئوذ ملوؤمتر األيفورا  أن يتنواول بعوض البنوود التنظيميوة واإلجرائيوة وسيت دورتج الثانية عشرة.

 وسوي حيل املدرجة يف جدول أعمالج املؤقت، مبا يف ذلك إقرار جودول األعموال وتنظويم األعموال.
فا .ضوواءاالقت حسووب الفوورعيتني، اهليئتووني إى أعمالووج جوودول موون بنووودا   األيفوورا  مووؤمتر  بعوود وسوورت 
 عشووورة الثانيوووة الووودورة   الووورئيس   سووويفتتح مثَّ، ومووون اموووة االفتتاحيوووة ملوووؤمتر األيفووورا .الع اجللسوووة ذلوووك
 املوؤمتر، أعموال جودول مون واإلجرائيوة التنظيميوة البنوود بعض ويتناول كيوتو أيفرا  اجتماع/ملؤمتر
 . كيوتو أيفرا  اجتماع/ملؤمتر االفتتاحية العامة اجللسة ت رفا ذلك، وبعد
أيفووورا  كيوتوووو، بعووود افتتووواح أعماهلموووا، جلسوووة  وسووويعقد موووؤمتر األيفووورا  ومؤمتر/اجتمووواع -2

 حيوث الوذ  التوجيوج إى واسوتنادا   عامة مشرتكة ل ستماع إى بيانوات باسوم جمموعوات األيفورا .
 تكووون أن املزمووا موون املناسووب، الوقووت يف املووؤمتر أعمووال إجنوواا علووى اجللسووات ورؤسوواء األيفوورا 
  .(٣)هبا باسم جمموعات األيفرا  موجزة املدى البيانات

وقد ت قّرر أن تقرتن اجتماعات الدورات التالية للهيئات الفرعية بالودورة الثانيوة والعشورين  -٣
 أيفرا  كيوتو: ملؤمتر األيفرا  والدورة الثانية عشرة ملؤمتر/اجتماع

واألربعووون للهيئووة الفرعيووة للمشووورة العلميووة والتكنولوجيووة )هيئووة الوودورة امامسووة  )أ( 
 املشورة(؛
__________ 

(٣) FCCC/SBI/2014/8 218، الفقرة.  
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 الدورة امامسة واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذ(؛ )ب( 
اجلووزء الثوواين موون الوودورة األوى للفريووق العاموول املخصووس املعووط باتفوواق بووواريس  )ج( 

 )فريق اتفاق باريس(.
أيفوورا  كيوتووو جلسووات عامووة خوو ل األسووبوع  األيفوورا  ومؤمتر/اجتمووواعوسوويعقد مووؤمتر  -٤

 التنفيوذ أو فريوق املشوورة أو هيئوة األول للمؤمتر لتناول بنود جودو  أعماهلموا الو  ح ل  ول إى هيئوة
 اتفاق باريس.

 موون التنفيووذ هيئووة اسووتنتاجات مووا يتماشووى مبووا االجتماعووات سووتنظم مووراكش، مووؤمتر وخوو ل -٥
ت، فضووو   عووون اإلجوووراءات واملمارسوووات الوقووو إلدارة وفعالوووة واضوووحة مبمارسوووات التقيووود انضوووم أجووول

  .(٤)العملية الوجيهة ال  تتفق عليها مجيا األيفرا 
ولضمان جتهيز مشاريا النصوص وإتاحتها جبميا اللغات الرمسية لألموم املتحودة قبول عرضوها  -6

أيفورا  كيوتوو للنظور فيهوا واعتمادهوا، ولكوي يتسو  اختتواا املوؤمتر  ومؤمتر/اجتمواععلوى موؤمتر األيفورا  
تتم مجيوا املفاوضوات يف موؤمتر األيفورا  ومؤمتر/اجتمواع أ كيوتوو   يفورا يف الوقت املناسب، جيب أن ُت 

 تشرين الثاين/نوفمرب. 16حبلول يوا األربعاء، 
، ح دِّد موعود انتهواء (٥)يف دورهتا األربعني ووفقا  ل ستنتاجات ال  اعتمدهتا هيئة التنفيذ -7

يف مجيووا األيوواا إلتاحووة وقووت كووا ا لأليفوورا  وا موعووات  00/18مجيووا اجللسووات قبوول السوواعة 
اإلقليمية للتحضوري للجلسوات اليوميوة، ولكون جيووا يف اورو  اسوتثنائية، حسوب احلالوة، مواصولة 

 ملدة ساعتني إى ث ث ساعات. ساتاجلل
التنفيوذ األمانوة أيضوا  بونن تتبوا يف تنظويم فورتات الودورات املمارسوة القائموة  هيئة وأوصت -8

علووى عوودا عقوود أكثوور موون جلسووتني موون اجللسووات العامووة و/أو جلسووات أفرقووة االتصووال يف وقووت 
واحد، واحلرص، قدر اإلمكان، على عدا عقد أكثر من ست جلسات، مبا فيهوا اجللسوات غوري 

 اجلودول وضوا عنود تواصول، بونن كوذلك األمانوة التنفيوذ هيئة وصتوأ .(6)الرمسية، يف وقت واحد
للجلسووات، مراعوواة القيووود الوو  تواجههووا الوفووود، وأن تتجنووب قوودر اإلمكووان التعووارض بووني  الووزمط

 مواعيد اجللسات ال  تتناول قضايا مماثلة.
 خوو ل مووؤمتر مووراكش.وسي سرتشوود مببووادن االنفتوواح والشووفافية والشوومول يف تنظوويم العموول  -٩
ر ما حصل يف املؤمترات األخرية، لتجسويد هوذ  غرا على اجلهود، بذل سيستمر الغاية، هلذ  ولقيقا  

املبوووادن مووون خووو ل عقووود جلسوووات عاموووة غوووري رمسيوووة للوقوووو  علوووى موووا أ حووورا مووون تقووودا، وضووومان 
ت املناسووووب، وبووووث وتعزيووووز إتاحووووة الوثووووائق إلكرتونيووووا ، واإلعوووو ن عوووون اجللسووووات يف الوقوووو ،الشووووفافية

 معلومات اجللسات عرب دائرة تلفزيونية مغلقة ومن خ ل املوقا الشبكي ل تفاقية اإليفارية وتويرت.
__________ 

  FCCC/SBI/2014/8.من الوثيقة  221-218الفقرات  (٤)

(٥) FCCC/SBI/2014/8 21٩، الفقرة.  

(6) FCCC/SBI/2004/10 16٤، الفقرة.  
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ألطلجزءألطلافيعألطل س جىأل(أل)بأل
 انظوووور) نووووفمرب/الثووواين تشوووورين 1٥ الث ثووواء، يووووا صوووباح املسووووتوى الرفيوووا اجلوووزء سوووي فتتح -10

 (.أدنا  70-6٣ الفقرات
، أرسل ملك املغرب دعووات إى رؤسواء الودول واحلكوموات 2016آب/أغسوس  8ويف  -11

وسوتتلقى األيفورا ، قبول افتتواح  تشورين الثواين/نوفمرب. 1٥حلضور اجلزء الرفيا املستوى يووا الث ثواء 
 فيج من القادة. سيشارك مؤمتر مراكش، معلومات إضافية عمن

أل      طل مقتألطرع بلأل دولألشاوحأل-ثبلثباأل 
ألطف  بحألطلدورةأل-1أل

سيفتتح رئيس  الدورة الثانيوة والعشورين ملوؤمتر األيفورا ، السويد صو ح الودين موزوار، الودورة   -12
 األفريقيوة ا موعوة   موزوار السويد عونّي  وقودالثانية عشرة ملؤمتر/اجتمواع أيفورا  كيوتوو ويتووى رئاسوتها. 

 .الرئاسة على اإلقليمية ا موعات تناوب ملبدأ وفقا  

ألطل سبئهألطل نظي يةأل-2أل

ألإقاطرأل دولألطرع بلأل)أ(أل
أعووووووّدت األمانووووووة، باالتفوووووواق مووووووا رئوووووويس الوووووودورة احلاديووووووة عشوووووورة  معلومووووووات أساسووووووية: -1٣

ملؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو مشووروع جوودول األعمووال املؤقووت للوودورة الثانيووة عشوورة ملؤمتر/اجتموواع 
  .(7)شاور ما املكتب واأليفرا أيفرا  كيوتو، بعد الت

سي دعى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو إى إقرار جدول أعمالج. اإلجراء: -1٤

FCCC/KP/CMP/2016/1 .التنفيذية األمينة من مقدمة مذكرة جدول األعمال املؤقت وشروحج 

أل طن خببألأعضبءأليحلجنألمحهألأعضبءألمنألطل ك بأل(أل)بأل
إذا كووووان أ  عضووووو موووون أعضوووواء املكتووووب  ثوووول دولووووة ليسووووت يفرفووووا   معلومووووات أساسووووية: -1٥
بروتوكووول كيوتووو، لووزا إجووراء مشوواورات لتعيووني مرشووح  ثوول يفرفووا  يف الربوتوكووول ليحوول حموول هووذا  يف

 إى الرجوووووع إى موووودعوة واأليفوووورا  موووون بروتوكووووول كيوتووووو. 1٣موووون املووووادة  ٣العضووووو، وفقووووا  للفقوووورة 
 االنتخابيوة املناصوب لشغل نساء ترشيح يف فعلية بصورة والنظر 18-أ ا/2٣و 7-أ ا/٣6 املقررين

 اقية أو بروتوكول كيوتو.االتف مبقتضى منشنة هيئة أية يف

__________ 

   احلادية عشرة ملؤمتر األيفرا /اجتماع األيفرا  هي السيدة سيغوالن رويال )فرنسا(.رئيسة الدورة  (7)
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سوي دعى مؤمتر/اجتمواع أيفورا  كيوتوو، حسوب االقتضواء، إى انتخواب أعضواء  اإلجراء: -16
يفوورا  والوودورة الثانيووة عشوورة ملؤمتر/اجتموواع إضووافيني يف مكتووب الوودورة الثانيووة والعشوورين ملووؤمتر األ

  أيفرا  كيوتو ليحلوا حمل أ  أعضاء  ثلون دوال  ليست أيفرافا  يف بروتوكول كيوتو.

ألأع بلألدورريألطلهيئ ينألطلعاعي ينألرنظيمألطرع بل،ألا بألفيألذلكأل(أل)جأل
سووي دعى مؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو إى االتفوواق علووى تنظوويم أعمووال الوودورة،  اإلجووراء: -17

 أعوو  ( وإحالووة البنووود إى 11-1مبووا يف ذلووك اجلوودول الووزمط املقوورتح للجلسووات )انظوور الفقوورات 
 التنفيذ على النحو املبني يف إيفار بنود جدول األعمال ذات الصلة. وهيئة املشورة هيئة
 يكفوي مبوا يتسوم تنظيما   األعمال تنظيم إى أيضا   كيوتو أيفرا  جتماعا/مؤمتر وسي دعى -18
 افية والشومول،والشوف االنفتواح مببوادن ويسرتشود املسوتجدة، والتووورات للظرو  ل ستجابة املرونة من

  ومن شننج أن يكفل الوفاء بالواليات املسندة إليج يف دورتج الثانية عشرة.

FCCC/CP/2016/1 التنفيذية األمينة من مقدمة مذكرة .وشروحج املؤقت األعمال جدول 
FCCC/SBSTA/2016/3 األمينة التنفيذية من مقدمة مذكرة .وشروحج املؤقت األعمال جدول 
FCCC/SBI/2016/9 التنفيذية األمينة من مقدمة مذكرة .وشروحج املؤقت األعمال جدول 

أل طل جطفقةألعلىألطل قاياألطل   لقألاجثبئقألطل عجيضأل(أل)دأل
سوينظر املكتوب يف وثوائق التفوويض املقدموة مون األيفورا  يف االتفاقيوة،  معلومات أساسية: -1٩

وسي قدا تقرير  عن وثائق التفويض إى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو العتماد 
(8).   

سووي دعى مؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو إى املوافقووة علووى التقريوور املتعلووق بوثووائق  اإلجووراء: -20
 وجيووووا لضووور الووودورة الثانيوووة عشووورة ملؤمتر/اجتمووواع أيفووورا  كيوتوووو. تفوووويض ممثلوووي األيفووورا  الووو 

 قتة يف انتظار هذا اإلجراء.مؤ  بصفة يشاركوا أن للممثلني

أل ةأللباورجكجلألكيجرجحبلةألطل صديقألعلىألر ديهألطلدوحأل)هؤ(أل
سي عرض علوى مؤمتر/اجتمواع أيفورا  كيوتوو تقريور عون حالوة صوكوك  معلومات أساسية: -21

 القبول ال  تلقاها الوديا فيما يتعلق بتعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو.
قوود يوووّد مؤمتر/اجتمووواع أيفوورا  كيوتووو اإلحايفووة علموووا  باملعلومووات املقدمووة مووون  اإلجووراء: -22

األمانوووة ودعووووة األيفووورا  الووو  تعتوووزا إيوووداع صوووكوك قبوهلوووا بتعوووديل الدوحوووة لربوتوكوووول كيوتوووو إى 
 التعجيل بذلك.

__________ 

على أن وثائق التفويض الواردة من األيفرا  يف بروتوكول كيوتو تكوون صواحلة ملشواركة  1-/ا أإ ٣6ينس املقرر  (8)
ا  األيفوورا  يقوودا تقريوور  ممثليهووا يف دورات مووؤمتر األيفوورا  ومووؤمتر األيفرا /اجتموواع األيفوورا ، وأن مكتووب مووؤمتر

لإلجراءات املتبعة، إى موؤمتر األيفورا  وموؤمتر األيفرا /اجتمواع ا  عن وثائق التفويض للموافقة عليها، وفقا  واحد
األيفووورا . وللحصوووول علوووى مزيووود مووون املعلوموووات عووون تقووودو وثوووائق التفوووويض، انظووور جووودول األعموووال املؤقوووت 

  .٣٣و ٣2(، الفقرتان FCCC/CP/2016/1ملؤمتر األيفرا  ) 22وشروحج اماص بالدورة 
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أل رقاياطألطلهيئ ينألطلعاعي ينأل-3أل

أل رقاياألطلهيئةألطلعاعيةأللل شجرةألطل ل يةألوطل كنجلج يةأل)أ(أل
 واسووتنتاجات مقووررات عوون أيووة مشوواريا هيئووة املشووورة سووي بّلر رئوويس معلومووات أساسووية: -2٣

يوصووى هبووا يف الوودورتني الرابعووة واألربعووني وامامسووة واألربعووني للهيئووة كووي ينظوور فيهووا مؤمتر/اجتموواع 
كلّووووف  عوووون أيووووة قضووووايا أخوووورى كمووووا سوووويبلر  ،ويعتموووودها يف دورتووووج الثانيووووة عشوووورة أيفوووورا  كيوتووووو

  املشورة بالنظر فيها. هيئة تماع أيفرا  كيوتو/اجؤمترم
سوووي دعى موووؤمتر األيفرا /اجتمووواع األيفووورا  إى اإلحايفوووة علموووا  بالتقووودا احملووورا يف  اإلجوووراء: -2٤

  وإى النظر يف مشاريا املقررات واالستنتاجات املوصى باعتمادها. 2016أعمال هيئة املشورة يف عاا 

FCCC/SBSTA/2016/2 يئووووة الفرعيووووة للمشووووورة العلميووووة والتكنولوجيووووة عوووون دورهتووووا الرابعووووة اهل تقريوووور
 2016أيار/مايو  26إى  16واألربعني، املعقودة يف بون يف الفرتة من 

أل رقاياألطلهيئةألطلعاعيةأللل نعيذأل)ب(أل
سووووي بّلر رئووووويس اهليئوووووة الفرعيووووة للتنفيوووووذ عووووون أيووووة مشووووواريا مقوووووررات  معلومووووات أساسوووووية: -2٥

يوصووى هبووا يف الوودورتني الرابعووة واألربعووني وامامسووة واألربعووني للهيئووة كووي ينظوور فيهووا  واسووتنتاجات
 مؤمتر/اجتمواع أيفوورا  كيوتووو ليعتموودها يف دورتوج الثانيووة عشوورة، كمووا سويبلر عوون أيووة قضووايا أخوورى

 التنفيذ بالنظر فيها. هيئة يوتوكلف مؤمتر/اجتماع أيفرا  ك
سووي دعى مؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو إى اإلحايفووة علمووا  بالتقوودا احملوورا يف أعمووال  اإلجووراء: -26

والنظر يف مشاريا املقررات واالستنتاجات املوصى باعتمادها. 2016هيئة التنفيذ يف عاا 

FCCC/SBI/2016/8 
 Add.1و

 يف املعقووودة واألربعووني الرابعووة دورهتووا عوون للتنفيووذ الفرعيووة اهليئووة تقريوور
 2016أيار/مايو  26إى  16ة من الفرت  يف بون،

ألطل   لقةألاآليةألطل ن يةألطلنظيعةألطل سبئهأل-4أل
يتضووّمن التقريوور السوونو  املقوودا موون ا لووس التنفيووذ   ليووة التنميووة  معلومووات أساسووية: -27

النظيفة إى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو معلومات عن التقودا احملورا يف تنفيوذ آليوة التنميوة النظيفوة 
 أيضوا   التقريور ويتنواول .(٩)بفضل اإلجراءات ال  اُتذها ا لس أثناء آخور سونة مون سونوات عملوج

__________ 

، علووى أن يقووّدا ا لووس التنفيووذ   ليووة التنميووة النظيفووة تقريوورا  عوون 1-/ا أإ٣موون مرفووق املقوورر  ٥-2توونس الفقوورات  (٩)
أنشوووتج إى كوول دورة موون دورات مووؤمتر األيفرا /اجتموواع األيفوورا ، ويسووتعرض مووؤمتر األيفرا /اجتموواع األيفوورا  

 اجتمووواع/األيفووورا  موووؤمتر يفلبوووج ملوووا ووفقوووا   دا اإلرشوووادات ويتخوووذ القووورارات، حسوووب االقتضووواء.التقوووارير السووونوية ويقووو
 ملوووؤمتر السوووابقة الووودورة مووون املمتووودة الفووورتة ا لوووس مووون إليوووج املقووودا التقريووور يغووووي والثالثوووة، الثانيوووة دورتيوووج يف األيفووورا 
الووووذ  يسوووبق مباشووورة  االجتموووواع الوووذ  يعقووود  ا لووووس  التنفيوووذ  ا لوووس اجتموووواع إى األيفووورا  اجتمووواع/األيفووورا 

  (.7، الفقرة ٣-/ا أإ2، واملقرر 11، الفقرة 2-/ا أإ1باالقرتان ما دورة مؤمتر األيفرا /اجتماع األيفرا  )املقرر 
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رة، وكووذلك توصوويات ا لووس التنفيووذ  بشوونن مسووائل حمووددة، مبووا فيهووا املسووائل الوو  اإلدا مسووائل
 إى شوفويا   تقريورا   ا لوس رئويس وسويقدِّا يفلبها مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو يف السنوات السوابقة.

العوواا املاضووي  خوو ل وإجناااتووج ا لووس مهوواا علووى الضوووء فيووج يسوولِّ  كيوتووو أيفوورا  اجتموواع/موؤمتر
 التحديات ال  ستواجج يف املستقبل. وعلى
سووووي دعى مؤمتر/اجتموووواع أيفوووورا  كيوتووووو إى اإلحايفووووة علمووووا  بووووالتقرير السوووونو   اإلجووووراء: -28

 للمجلس وتقدو إرشادات تتعلق بآلية التنمية النظيفة.
ا لوووس التنفيوووذ  وسوووي دعى مؤمتر/اجتمووواع أيفووورا  كيوتوووو كوووذلك إى انتخووواب أعضووواء  -2٩

وأعضائج املناوبني.

FCCC/KP/CMP/2016/4 إى املقوووّدا النظيفوووة التنميوووة  ليوووة التنفيوووذ  للمجلوووس السووونو  التقريووور 
 كيوتو بروتوكول يف األيفرا  اجتماع بوصفج العامل األيفرا  مؤمتر

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

أل ابل نعيذألطل ش اكطل سبئهألطل   لقةألأل-5أل
يتضووومن التقريووور السووونو  املقوووّدا مووون جلنوووة اإلشووورا  علوووى التنفيوووذ  معلوموووات أساسوووية: -٣0

املشووورتك )جلنوووة اإلشووورا ( معلوموووات عووون التقووودا احملووورا يف إعموووال آليوووة التنفيوووذ املشووورتك بفضووول 
ا  ر أيضووولتقريوووا ويتنووواول .(10)اإلجوووراءات الووو  اُتوووذهتا اللجنوووة أثنووواء آخووور سووونة مووون سووونوات عملهوووا

مولوبة يف الدورة احلادية  حمددة مسائل اإلدارة إضافة إى توصيات جلنة اإلشرا  املتعلقة مبسائل
بشنن التآار بني التنفيذ املشورتك وغوري  مون ا  عشرة ملؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو، ال  تشمل أفكار 

املشوورتك ذات الصوولة  آليووات التخفيووف ولليوول امووربات املكتسووبة والوودرون املسووتفادة موون التنفيووذ
 جلنووة رئوويس وسوويقدِّاتصووميم آليووات التخفيووف والوورواب  والتفوواع ت مووا أدوات أخوورى.  إمكانيووةب

 مهوواا علووى الضوووء فيووج يسوولِّ  مقتضووبا   شووفويا   تقريوورا   كيوتووو أيفوورا  اجتموواع/مووؤمتر إى اإلشوورا 
  يف املستقبل. هاستواجه ال  التحديات وعلى املاضي العاا خ ل وإجناااهتا اللجنة
 للجنووة السوونو  بووالتقرير علمووا   اإلحايفووة إى كيوتووو أيفوورا  اجتموواع/مووؤمتر سووي دعى :اإلجووراء -٣1

  .األعمال جدول من البند هذا يف النظر لدى املشرتك، بالتنفيذ تتعلق إرشادات وتقدو اإلشرا 
إى انتخووواب أعضووواء جلنوووة اإلشووورا   كوووذلك كيوتوووو أيفووورا  اجتمووواع/موووؤمتر وسوووي دعى -٣2

 وأعضائها املناوبني.

FCCC/KP/CMP/2016/5 إى املقووودا املشووورتك التنفيوووذ علوووى اإلشووورا  للجنوووة السووونو  التقريووور 
 كيوتو بروتوكول يف األيفرا  اجتماع بوصفج العامل األيفرا  مؤمتر

__________ 

مون دورات موؤمتر عون أنشووتها إى كول دورة ا  للمبادن التوجيهية للتنفيذ املشرتك، تقدا جلنة اإلشرا  تقريور  وفقا   (10)
األيفرا /اجتموواع األيفوورا . وملووؤمتر األيفرا /اجتموواع األيفوورا ، لوودى ممارسووة سوولوتج علووى التنفيووذ املشوورتك، أن 

   يستعرض هذ  التقارير السنوية ويقدا إرشادات ويتخذ ما يلزا من قرارات، حبسب االقتضاء.
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أل رقاياأللجنةألطلم ثبلأل-6أل
يتضوومن التقريوور السوونو  احلوواد  عشوور املقووّدا موون جلنووة االمتثووال إى  معلومووات أساسووية: -٣٣

 8معلوموات عون أنشووة جلنوة االمتثوال خو ل الفورتة املمتودة مون  (11)مؤمتر/اجتمواع أيفورا  كيوتوو
 .2016أيلول/سبتمرب  ٩إى  201٥أيلول/سبتمرب 

واُتواذ  االمتثوال جلنوة تقريور يف النظور إى كيوتوو أيفورا  اجتمواع/موؤمتر سوي دعى :اإلجوراء -٣٤
 أ  إجراء يرا  مناسبا .

وسي دعى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو أيضا  إى انتخاب أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها  -٣٥
املناوبني.

FCCC/KP/CMP/2016/3 العامول األيفورا  موؤمتر إى املقودا االمتثال للجنة السنو  التقرير 
 كيوتو بروتوكول يف األيفرا  اجتماع بوصفج

أل طل سبئهألطل   لقةألاصندوقألطل كيف:أل-7أل

أل رقاياألمجلسألتندوقألطل كيفأل)أ(أل
، أن ٣-/ا أإ1قووووووورر مؤمتر/اجتمووووووواع أيفووووووورا  كيوتوووووووو، يف مقووووووورر   معلوموووووووات أساسوووووووية: -٣6
صندوق التكيف ينبغي أن يقدا تقريرا  عون أنشووتج يف كول دورة مون دورات مؤمتر/اجتمواع  جملس

   ، أن  ودد حوح حزيوران/10-/ا أإ2مؤمتر/اجتماع أيفورا  كيوتوو، يف مقورر  أيفرا  كيوتو. وقرر 
املؤقتوة مووا أمانوة جملووس صووندوق التكيوف والقووّيم علوى صووندوق التكيووف،   بوواتالرتتي 2017يونيوج 

كوي يواصوول موؤمتر األيفوورا  العامول بوصووفج اجتموواع األيفورا  يف بروتوكووول كيوتوو حبووث اميووارات 
لألمانوووة والقوويم علوووى الصووندوق، مبووا يف ذلوووك عوون يفريوووق  سووية دائمووةاملتاحووة لوضووا ترتيبوووات مؤس

وعلوى أسوان التكلفوة واإليفوار الوزمط لكول خيوار وا ثوار  افسوية،عملية تقدو عوروض مفتوحوة وتن
 القانونية واملالية املرتتبة عليج.

، يفلوووب مؤمتر/اجتمووواع أيفووورا  كيوتوووو إى جملوووس صوووندوق 11-/ا أإ1ومبوجوووب املقووورر  -٣7
واصووولة جهوووود  الراميوووة إى تبسوووي  إجوووراءات اعتمووواد الكيانوووات الويفنيوووة املشووورفة علوووى التكيوووف م

التنفيووذ، وأن يقوودا تقريوورا  بشوونن موووا حيوورا  موون تقوود ا إى موووؤمتر األيفوورا  العاموول بوصووفج اجتمووواع 
كيوتووو يف دورتووج الثانيووة عشوورة. كمووا يف لووب إى جملووس صووندوق التكي ووف أن   وتوكووولاأليفوورا  يف بر 

قوارير  إى مؤمتر/اجتمواع أيفورا  كيوتوو مزيودا  مون املعلوموات عون حالوة حافظوة مشواريا يدرج يف ت
 يف خمتلف مراحل توورها.  صندوق التكي ف، مبا يف ذلك املشاريا

__________ 

علووى أن تقوودا جلنووة االمتثووال بكاموول هيئتهووا  1-/ا أإ27)أ( موون الفوورع الثالووث موون مرفووق املقوورر 2توونس الفقوورة  (11)
  تقريرا  عن أنشوتها إى كل دورة من الدورات العادية ملؤمتر األيفرا /اجتماع األيفرا .
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سي دعى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتوو إى اإلحايفوة علموا  بتقريور جملوس صوندوق  اإلجراء: -٣8
  راء يرا  مناسبا .التكيف وتزويد  باإلرشادات واُتاذ أ  إج

وسي دعى مؤمتر/اجتمواع أيفورا  كيوتوو أيضوا  إى انتخواب أعضواء جملوس صوندوق التكيوف  -٣٩
وأعضائج املناوبني.

FCCC/KP/CMP/2016/2 .جملوس رئويس مون مقدمة مذكرة تقرير جملس صندوق التكيف 
 التكيف صندوق

أل      طل كيفأللصندوقألطلثبلثألطلس  اطضأل)ب(أل
 أثنواء تشورع، أن التنفيوذ هيئوة إىيفلوب مؤمتر/اجتمواع أيفورا  كيوتوو  معلومات أساسية: -٤0
 يف الواردة ل ختصاصات وفقا   التكيف، لصندوق الثالث االستعراض يف واألربعني، الرابعة دورهتا
كيوتو    أيفرا اجتماع/مؤمتر إى تقريرا   تقدا وأن الحقا ، تعدل قد كما أو ٩-أإ ا/2 املقرر مرفق

 . (12)يف دورتج الثانية عشرة كي يستكمل االستعراض يف دورتج الثالثة عشرة
هيئووة التنفيووذ يف دورهتووا الرابعووة واألربعووني يف هووذ  املسوونلة وأوصووت بوضووا مشووروع  نظوورت -٤1

 . (1٣)مقرر يتضمن اختصاصات االستعراض كي ينظر فيج مؤمتر األيفرا  يف دورتج الثانية عشرة
سي دعى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو إى النظر يف اعتماد مشروع املقورر املشوار  اإلجراء: -٤2

 أع  . ٤1إليج يف الفقرة 

طل قاياألطل   لقألاب   ؤب ألطل بئؤدةألطل سؤ دياةألطلؤجزطررألطلافيؤعألطل سؤ جىألاشؤأنألزيؤبدةألطل  ؤجحألأل-8أل
أل فيألطلل زطمبتألا ج بألااورجكجلألكيجرج

تمود مؤمتر/اجتمواع أيفورا  كيوتوو تعوديل الدوحوة لربوتوكوول كيوتوو اع معلومات أساسية: -٤٣
 ٥ يف وع قود الذ  ينس علوى فورتة التوزاا ثانيوة مبوجوب بروتوكوول كيوتوو. 8-/ا أإ1مبوجب املقرر 

 املتعلقوووة املعلوموووات يف نظووور املسوووتوى رفيوووا واار  مسوووتديرة مائووودة اجتمووواع 201٤ يونيوووج/حزيوووران
لرفوا مسوتوى  أن تتعهود بالتزاموات يف فورتة االلتوزاا الثانيوة املرفق األول األيفرا  املدرجة يف زااباعت

 ينظور لكوي املسوتديرة املائودة اجتمواع عون تقريور أ عد وقدالوموح يف التزاماهتا املتعلقة بالتخفيف. 
  .(1٤)العاشرة دورتج يف كيوتو أيفرا  اجتماع/مؤمتر فيج
أيفووورا  كيوتوووو النظووور يف هوووذا البنووود مووون جووودول األعموووال يف دورتوووج وبووودأ مؤمتر/اجتمووواع  -٤٤

 عشوورة والثانيوة عشورة احلاديوة الوودورتني مون لكول املؤقوت األعمووال جودول يف البنود وأ درج العاشورة.
. املوبوق الوداخلي النظواا مشوروع من 16و( ج)10 باملادتني عم    كيوتو، أيفرا  اجتماع/ملؤمتر

__________ 

   .٩، الفقرة 10-/ا أإ2املقرر  (12)

(1٣) FCCC/SBI/2016/8/Add.1 . 

(1٤) FCCC/KP/CMP/2014/3.  
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يف هووووذ  املسوووونلة، أجوووورى رئوووويس الوووودورة احلاديووووة عشوووورة ا  إلجيوووواد يفريقووووة للمضووووي قوووودم حماولووووة ويف
 هليئووة ملؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو مشوواورات بووني الوودورات بووالتزامن مووا الوودورة الرابعووة واألربعووني

 . (1٥)اتفاق باريس التنفيذ والدورة األوى لفريق هليئة املشورة والدورة الرابعة واألربعني
سي دعى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو إى مواصولة نظور  يف هوذا البنود واُتواذ أ   اء:اإلجر  -٤٥

 إجراء ذ  صلة يرا  مناسبا .

ألهؤؤذهألأل-9أل طل  لجمؤؤبتألطل قدمؤؤةألمؤؤنألطراؤؤاطعألطل در ؤؤةألفؤؤيألطل افؤؤقألطرولأللارعبقيؤؤةألوطسؤؤ  اطض 
طل  لجمبت
أل(16)

أل      طلجانيةألطلباغبتأل)أ(أل
سووي دعى مؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو إى إحالووة هووذا البنوود الفرعووي موون جوودول  اإلجووراء: -٤6

 األعمال إى هيئة التنفيذ للنظر فيج وإى اُتاذ أ  إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إى توصياهتا.

رقؤؤبرياألطل ج يؤؤعألوطل حبسؤؤبةألطلنهبئيؤؤةألطل   لقؤؤةألاع ؤؤاةألطلل ؤؤزط ألطرولؤؤىألل اؤؤاطعألطل در ؤؤةألفؤؤيألأل)ب(أل
ألابءألا ج بألااورجكجلألكيجرجطل افقأل

يفلووب مؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو يف دورتووج األوى إى األمانووة أن  معلومووات أساسووية: -٤7
تنشور تقوارير التجميووا واحملاسوبة النهائيووة بعود فورتة االلتووزاا والفورتة اإلضووافية للوفواء بااللتزامووات وأن 

 . (17)كل يفر  معطليلها إى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو، وجلنة االمتثال، و 
باملعلوموات الوواردة يف ا  سيدعى مؤمتر/اجتمواع أيفورا  كيوتوو إى اإلحايفوة علمو اإلجراء: -٤8

إحالووة التقووارير إى هيئووة التنفيووذ ملواصوولة  مبووا يف ذلووك ا ،تلووك التقووارير واُتوواذ أ  إجووراء يوورا  مناسووب
 النظر فيها.

<http://unfccc.int/9691.php> اسبة النهائية املتعلقوة بفورتة االلتوزاا األوى تقارير التجميا واحمل
 لأليفرا  املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

رقايؤؤاألطل ج يؤؤعألوطل حبسؤؤبةألطلسؤؤنجرألطل   لؤؤقألاع ؤؤاةألطلل ؤؤزط ألطلثبنيؤؤةألل اؤؤاطعألطل در ؤؤةألفؤؤيألأل)ج(أل
ألطل افقألابءألا ج بألااورجكجلألكيجرج

ل يفوو ع علووى مزيوود موون التفاصوويل، انظوور جوودول األعمووال املؤقووت  معلومووات أساسووية: -٤٩
  .(18)وشروحج للدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ

__________ 

  .٥٥ ، الفقرةFCCC/KP/CMP/2015/8انظر الوثيقة  (1٥)

 من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  7يرد تعريف مصولح "يفر  مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  (16)

  .1-أإ ا/1٣ املقرر (17)

(18) FCCC/SBI/2016/9.  
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سووي دعى مؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو إى إحالووة تقريوور التجميووا واحملاسووبة السوونو   اإلجووراء: -٥0
إى هيئة التنفيذ لتنظر فيج، وإى حبث النتائج واُتاذ أ  إجراء يرا  مناسبا . 2016عن عاا 

FCCC/KP/CMP/2016/6 املدرجووة بوواأليفرا  املتعلووق السوونو  واحملاسووبة التجميووا تقريوور 
 مووون مقدموووة موووذكرة .كيوتوووو بروتوكوووول مبوجوووب بووواء املرفوووق يف

  األمانة
FCCC/KP/CMP/2016/6/Add.1 تقريوور التجميووا واحملاسووبة السوونو  املتعلووق بوواأليفرا  املدرجووة يف 

. موون األمانووةمقدمووة مووذكرة  .املرفووق بوواء مبوجووب بروتوكووول كيوتووو
 معلومات التجميا واحملاسبة حسب األيفرا  .إضافة

أل طلقدرطتألا ج بألااورجكجلألكيجرجألانبءأل-10أل
 النظور واألربعوني، الرابعوة دورهتوا يف تنوج، ح لكنهوا التنفيوذ هيئوة بدأت معلومات أساسية: -٥1
لوذ  أ نشومب مبوجوب ا الناميوة البلودان يف القودرات بنواء إيفوار لتنفيوذ الثالث الشامل االستعراض يف

  .1-أإ/ا 2٩، وأ عيد تنكيد  مبوجب املقرر 7-/ا أ2املقرر 
سي دعى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو إى إحالوة هوذا البنود مون جودول األعموال  اإلجراء: -٥2

إى هيئة التنفيذ الُتاذ أ  إجراء ترا  مناسبا  بشونن االسوتعراض الشوامل الثالوث لتنفيوذ إيفوار بنواء 
 ذ ملوصووى بووج بشوونن هووأعوو  ، باالسووتناد إى مشووروع املقوورر ا ٥1القوودرات املشووار إليووج يف الفقوورة 

  يف الدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ. املسنلة

أل طل سبئهألطل   لقةألا بأليلي:أل-11أل

أل منألااورجكجلألكيجرجأل2منألطل بدةألأل3طلعقاةألأل)أ(أل
ل يفوو ع علووى مزيوود موون التفاصوويل، انظوور جوودول األعمووال املؤقووت  معلومووات أساسووية: -٥٣

  .(1٩)يئة املشورةوشروحج للدورة امامسة واألربعني هل
سووي دعى مؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو إى إحالووة هووذا البنوود الفرعووي موون جوودول  اإلجووراء: -٥٤

 األعمال إى هيئة املشورة للنظر فيج، وإى اُتاذ أ  إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إى توصياهتا.

أل منألااورجكجلألكيجرجأل3منألطل بدةألأل14طلعقاةألأل)ب(أل
ل يفوو ع علووى مزيوود موون التفاصوويل، انظوور جوودول األعمووال املؤقووت  :معلومووات أساسووية -٥٥

  .(20)وشروحج للدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ

__________ 

(1٩) FCCC/SBSTA/2016/3.  

  أع  . 18انظر احلاشية  (20)



FCCC/KP/CMP/2016/1 

13 GE.16-15720 

سووي دعى مؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو إى إحالووة هووذا البنوود الفرعووي موون جوودول  اإلجووراء: -٥6
 استنادا  إى توصياهتا. األعمال إى هيئة التنفيذ للنظر فيج، وإى اُتاذ أ  إجراء يرا  مناسبا  

مسؤؤؤبئهألأ ؤؤؤاىألأحبل هؤؤؤبألطلهيئ ؤؤؤبنألطلعاعي ؤؤؤبنألإلؤؤؤىألمؤؤؤمر األطراؤؤؤاطعألطل بمؤؤؤهألاجتؤؤؤع ألط   ؤؤؤب ألأل-12أل
أل طرااطعألفيألااورجكجلألكيجرج

سووت عايف يف إيفووار هووذا البنوود موون جوودول األعمووال أيووة مسووائل أخوورى  معلومووات أساسووية: -٥7
 الفرعيتان إى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو.تتعلق بربوتوكول كيوتو ليلها اهليئتان 

سي دعى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو إى النظور يف اعتمواد أيوة مشواريا مقوررات  اإلجراء: -٥8
  أو استنتاجات أوصي هبا يف إيفار هذا البند من جدول األعمال.

أل                 طل سبئهألطإلدطريةألوطل بليةألوطل مسسيةأل-13أل

أل     2015ألل ب ألطل بليةألوطلبيبنبتألطلحسبابتألماط  ةألرقاياأل)أ(أل
ل يفوو ع علووى مزيوود موون التفاصوويل، انظوور جوودول األعمووال املؤقووت  معلومووات أساسووية: -٥٩

  .(21)وشروحج للدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ
نفيوووذ سوووي دعى مؤمتر/اجتمووواع أيفووورا  كيوتوووو إى إحالوووة هوووذا البنووود إى هيئوووة الت اإلجوووراء: -60

  للنظر فيج، وإى اُتاذ أ  إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إى توصياهتا.

أل2017-2016أدطءألطل يزطنيةأللع اةألطلسن ينألأل)ب(أل
ل يفوو ع علووى مزيوود موون التفاصوويل، انظوور جوودول األعمووال املؤقووت  معلومووات أساسووية: -61

  .(22)وشروحج للدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ
أيفووورا  كيوتوووو إى إحالوووة هوووذا البنووود إى هيئوووة التنفيوووذ  عسوووي دعى مؤمتر/اجتموووا  اإلجوووراء: -62

  للنظر فيج، وإى اُتاذ أ  إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إى توصياهتا.

ألطلجزءألطلافيعألطل س جىأل-14أل

أل ايبنبتألطرااطعأل)أ(أل
 د عووي وقوود ثوواين/نوفمرب.تشوورين ال 1٥سووي فتتح اجلووزء الرفيووا املسووتوى صووباح يوووا الث ثوواء  -6٣

 .اليوا ذلك يف املستوى الرفيا اجلزء يف املشاركة إى واحلكومات الدول رؤساء

__________ 

  أع  . 18انظر احلاشية  (21)

  أع  . 18انظر احلاشية  (22)
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 اجتموواع/ومووؤمتر األيفوورا  ملووؤمتر املشوورتكة العامووة اجللسووات يف الويفنيووة البيانووات وسووتلقى -6٤
 أن وينبغوووي تشووورين الثووواين/نوفمرب. 16واألربعووواء  1٥مي الث ثووواء يوووو  سوووت عقد الووو  كيوتوووو أيفووورا 
 .املسووتوى الرفيووا اجلووزء خوو ل ويفووط ببيووان لووإلدالء واحوودة فرصووة هنوواك سووتكون أنووج األيفوورا  ت حوو 
 . الوفد رئيس أو واير أو احلكومة أو الدولة رئيس الويفنية بالبيانات يد  أن وجيوا
وسووت عقد جلسووات منفصوولة ملووؤمتر األيفوورا  ومؤمتر/اجتموواع أيفوورا  كيوتووو بعوود اهوور يوووا  -6٥

تشووورين الثووواين/نوفمرب، لبحوووث  18تشووورين الثووواين/نوفمرب، وبعووود اهووور يووووا اجلمعوووة  17اممووويس 
 واعتماد املقررات واالستنتاجات املوصى هبا.

فقووو  لكووول يفووور ، وسوووت عوى الكلموووة مووورة واحووودة  وستوضوووا قائموووة واحووودة بووواملتكلمني، -66
 أن يف ترغوب األيفورا  ولعول يف ذلك األيفرا  يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو علوى السوواء. مبا

 هيئوووة توجيهوووات إى اسووتنادا   دقوووائق، ثوو ث مووون أكثووور البيانووات تسوووتغرق أالّ  بضوورورة علموووا   لووي 
 بقوووة وي شووجَّا .(2٣)لووث األيفوورا  والرؤسوواء علووى اختتوواا املووؤمتر يف الوقووت املناسووب لوو ا التنفيووذ
عنووودما ال يوووتكلم أعضووواء ا موعوووة ا خووورون، وسوووو   اإلدالء ببيانوووات باسوووم ا موعوووات، علوووى

صووس وقووت إضووايف لووإلدالء هبووذ  البيانووات.  الزمنيووة احلوودود سووتوبَّق املتكلمووني، جلميووا وإنصووافا   ُي 
 علوووى املتكلموووني ملسووواعدة آليوووة تسوووتخدا سوووو  املتحووودة، األموووم ملمارسوووة ووفقوووا   صوووارما . توبيقوووا  
 وسوويقايفا .احملوودد الوقوت جتوواواهم عنود املتكلمووني لتنبيووج جبهواا وسيسووتعان رتاا احلوودود الزمنيوة.احو

 .احملدد الوقت جتاواوا ما إذا املتكلمون
املوقوووا الشوووبكي ل تفاقيوووة اإليفاريوووة، وست نشووور النصووووص الكاملوووة للبيانوووات الرمسيوووة علوووى  -67
 اإليفاريووة، ل تفاقيووة الشووبكي املوقووا علووى البيانووات نشوور يتسوو  ولكووي ت عمَّووم يف نسووق ورقيووة. ولوون
 موون نسووخة مسووبقا   ترسوول أن املسووتوى الرفيووا اجلوزء أثنوواء ببيانووات سووت د  الوو  األيفوورا  موون ي رجوى

 . <external-relations@unfccc.int> البيان إى العنوان التا 
 28 أيلول/سوبتمرب إى يووا اجلمعوة 7وسي فتح التسجيل يف قائمة املتكلمني مون يووا األربعواء  -68

 املعلومووات الوودورات، بعقوود اإلشوعار ضوومن األيفوورا ، إى أ رِسولت وقوود. 2016تشورين األول/أكتوووبر 
  .التسجيل استمارة ذلك يف مبا املتكلمني، بقائمة املتعلقة

أل ايبنبتألطل نظ بتألطل شبركةألاصعةألماطقبأل)ب(أل
 سووي دعى ممثلووون عوون املنظمووات احلكوميووة الدوليووة واملنظمووات املشوواركة بصووفة مراقووب إى -6٩

 كيوتوو أيفورا  اجتمواع/وموؤمتر األيفورا  موؤمتر وسويعقد اإلدالء ببيانات يف اجلزء الرفيوا املسوتوى.
 .البيانات هذ  إى ل ستماع نوفمرب/الثاين تشرين 17 امميس يوا صباح مشرتكة عامة جلسة
 وسوتوبق وينبغوي اُتواذ الرتتيبوات ال اموة لوإلدالء بتلوك البيانوات يف مودة ال تتجواوا دقيقتوني. -70

 الرمسيووة للبيانووات الكاملووة النصوووص وست نشوور (.أعوو   66 الفقوورة انظوور) صووارما   توبيقووا   الزمنيووة احلوودود
 أع  (. 67 الفقرة انظر) ورقية نسق يف ت عمَّم ولن اإليفارية، ل تفاقية الشبكي املوقا يف

__________ 

(2٣) FCCC/SBI/2014/8 218، الفقرة.  
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ألمسبئهألأ اىأل-15أل
سووووت عايف يف إيفووووار هووووذا البنوووود موووون جوووودول األعمووووال أيووووة مسووووائل أخوووورى ت عوووورض علووووى  -71

 مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو.

أل ط   ب ألطلدورةأل-16أل

بمؤؤهألاجتؤؤع ألط   ؤؤب ألطراؤؤاطعألفؤؤيألااورجكؤؤجلألكيجرؤؤجألعؤؤنألطع  ؤؤبدألرقايؤؤاألمؤؤمر األطراؤؤاطعألطل أل)أ(أل
ألدورر ألطلثبنيةألعشاة

سوويو ع د  مشووروع تقريوور عوون أعمووال الوودورة ليعتموود  مؤمتر/اجتموواع أيفوورا    معلومووات أساسووية: -72
 كيوتو يف هناية الدورة.

سيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا  كيوتو إى اعتماد مشوروع التقريور واإلذن للمقورر  اإلجراء: -7٣
 باستكمال التقرير بعد الدورة بتوجيج من الرئيس ومبساعدة من األمانة.

ألإغاقألطلدورةأل)ب(أل
 سيعلن الرئيس إغ ق الدورة. -7٤

    


