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 اتاملرفق 
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ااألاجزءاألاةلعياا
ألإل ؤؤؤؤؤ ألءألتاألا ؤؤؤؤؤياألم ؤؤؤؤؤف لامؤؤؤؤؤتمر األطرؤؤؤؤؤ ألااألاملمؤؤؤؤؤصاه اؤؤؤؤؤتماأل  رؤؤؤؤؤل ا

األطر ألاافياه وم ك لاكي م افياتو مماألاةلعي،انل ق

ألارقؤؤؤؤؤ  ألتاألا ؤؤؤؤؤياألن رؤؤؤؤؤد لامؤؤؤؤؤتمر األطرؤؤؤؤؤ ألااألاملمؤؤؤؤؤصاه اؤؤؤؤؤتماأل  رؤؤؤؤؤل ا  
األطر ألاافياه وم ك لاكي م 

  FCCC/KP/CMP/2016/8/Add.1ا
 املقررات

 صندوق التكيُّفالستعراض الثالث ل 12-/  أإ1
 صندوق التكيُّفتقرير جملس  12-/  أإ2
 اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة 12-/  أإ3
 من بروتوكول كيوتو 6إرشادات بشنن تنفيذ املادة  12-/  أإ4
 استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك 12-/  أإ5
ــــذ إطــــار بنــــاء القــــدرات يف البلــــدان الناميــــة  12-/  أإ6 الســــتعراض الشــــامل الثالــــث لتنفي

 مبوجب بروتوكول كيوتو
 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية 12-/  أإ7
 املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية 12-/  أإ8

 القرار
 اإلعراب عن المتنان حلكومة اململكة املغربية ولسكان مدينة مراكش 12-/  أإ1
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األف  لحاألادو قا-أوالااا
 من جدول األعمال( 1)البند 

مــن بروتوكــول كيوتــو، افتــت  الــدورة الثانيــة عشــرة ملــر ر  13مــن املــادة  6عمــالا بــالفقرة  -1
( /اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــومر راألطـــرا  العامـــل بوصـــف  اجتمـــا  األطـــرا  يف بروتوكـــول كيوتـــو )

تشـرين  7يف  ،يف بـاب إيغلـي مبـراكش، املغـربالـدورة، وذلـك السيد صـالح الـدين مـزوار، رئـيس 
 .(1)2016الثاين/نوفمرب 

ا نظيري،ألارسلئصاألاا-ثلعيلااا
 من جدول األعمال( 2)البند 

 إق أل ا دولاألطنرللا-أافا
 )أ( من جدول األعمال(2الفرعي  )البند

 تشـــرين الثـــاين/ 7املعقـــودة يف ، (2)يف جلســـت  األوىل مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــونظـــر  -2
وأُعــد   .(3)نــوفمرب، يف مــذكرة قــدمتها األمينــة التنفيذيــة تتضــمن جــدول األعمــال املرقــ  وشــروح 

 ر ر/اجتما  أطرا  كيوتـوبالتفاق م  رئيس الدورة احلادية عشرة ملهذا جدول األعمال املرق  
 .مر ر/اجتما  أطرا  كيوتور م  مكتب بعد التشاو 

، اعتمــد ر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــورئــيس الــدورة الثانيــة عشــرة ملمــن وبنــاءا علــى اقــرتاح  -3
 جدول األعمال التايل: مر ر/اجتما  أطرا  كيوتو

 افتتاح الدورة. -1 
 تنظيمية:السائل امل -2 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 
 حمل أعضاٍء من املكتب؛انتخاب أعضاء حيلون  )ب( 
 أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛ذلك تنظيم األعمال، مبا يف  )ج( 
 وثائق التفويض؛املتعلق بتقرير املوافقة على ال )د( 

__________ 

ُعقدت الدورة الثانية عشـرة ملر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـو بـالقرتان مـ  الـدورة الثانيـة والعشـرين ملـر ر األطـرا  واجلـزء  (1)
األول مــن الــدورة األوىل ملــر ر األطــرا  العامــل بوصــف  اجتمــا  األطــرا  يف اتفــاق بــاريس )مر ر/اجتمــا  أطــرا  

 FCCC/CP/2016/10تمـا  أطـرا  بـاريس يف تقريـرين منفصـلني )مر ر/اجو  مـر ر األطـرا مداولت باريس(. وترد 
علـــى التـــوايل(. وتـــرد مراجـــ  البيانـــات وكلمـــة الرتحيـــب الـــي أُلقيـــ  يف جلســـة افتتـــاح  FCCC/PA/CMA/2016/3و

مر ر/اجتمـــا  مـــر ر األطـــرا  و املـــر ر يف تقريـــر مـــر ر األطـــرا . واستُنســـخ  مـــداولت اجللســـات املشـــرتكة بـــني 
 الدورات يف التقارير الثالثة مجيعها.عقدت أثناء تو ومر ر/اجتما  أطرا  باريس الي أطرا  كيو 

 جلسات عامة.هي جلسات مر ر/اجتما  أطرا  كيوتو املشار إليها يف هذا التقرير  (2)
(3) FCCC/KP/CMP/2016/1. 
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 حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو. )هـ( 
 تقريرا اهليئتني الفرعيتني؛ -3 

 العلمية والتكنولوجية؛تقرير اهليئة الفرعية للمشورة  )أ( 
 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ. )ب( 

 املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة. -4 
 املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشرتك. -5 
 تقرير جلنة المتثال. -6 
 :(4)صندوق التكيُّفاملسائل املتعلقة ب -7 

 ؛صندوق التكيُّفتقرير جملس  )أ( 
 .صندوق التكيُّفالثالث لالستعراض  )ب( 

اجتمــا  املائــدة املســتديرة الــوزاري الرفيــ  املســتو  بشــنن زيــادة املتعلــق بتقريــر ال -8 
 الطموح يف اللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو.

 املرفــق األول لالتفاقيــة واســتعراضاملعلومــات املقدمــة مــن األطــرا  املدرجــة يف  -9 
 :(5)هذ  املعلومات

 لوطنية؛البالغات ا )أ( 
تقـــــــارير التجميـــــــ  واحملاســـــــبة النهائيـــــــة املتعلقـــــــة بفـــــــرتة اللتـــــــزا  األوىل  )ب( 

 لألطرا  املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو؛
تقرير التجمي  واحملاسبة السنوي املتعلق بفـرتة اللتـزا  الثانيـة لألطـرا   )ج( 

 املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو.
 اء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو.بن -10 
 مبا يلي:املتعلقة سائل امل -11 

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

__________ 

)و( مــن 2تشــش شــروُح جــدول األعمــال املرقــ  للــدورة الثانيــة والعشــرين ملــر ر األطــرا ،  ــمن البنــد الفرعــي  (4)
مر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـو حيث دعا ، 11-/  أإ1من املقرر  9يف الفقرة الواردة جدول األعمال، إىل الولية 

الفريـق العامـل املخصـمل املعـين باتفـاق بـاريس  إىل أن يطلـب إىل -يف دورتـ  الثانيـة والعشـرين  -مر َر األطـرا  
 من املقرر نفس .  8ال طال  باألعمال التحضشية الضرورية بشنن املسنلة املشار إليها يف الفقرة 

   من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  7يرد تعريف مصطل  "طر  مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  (5)
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مســـائل أخـــر  أحالتهـــا اهليئتـــان الفرعيتـــان إىل مـــر ر األطـــرا  العامـــل بوصـــف   -12 
 كيوتو.اجتما  األطرا  يف بروتوكول  

 املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية: -13 
 ؛2015تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعا   )أ( 
 .2017-2016فرتة السنتني لأداء امليزانية  )ب( 

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

 مسائل أخر . -15 
 اختتا  الدورة: -16 

 يف األطــــرا  اجتمـــا  بوصــــف  العامـــل األطــــرا  مـــر ر تقريــــر اعتمـــاد )أ( 
  ة؛عشر  الثانية دورت  عن كيوتو بروتوكول

 الدورة.إغالق  )ب( 

األع  لباأنضلءايحل نامحصاأنضلءامواألارك با-هلءا
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

كـــذلك يف جلســـت  يف هـــذا البنـــد يف جلســـت  األوىل و  مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــونظـــر  -4
إىل انتخـــاب أعضـــاء حيلـــون حمـــل مثـــة مـــا يـــدعو . ومل يكـــن تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 18يف  ،العاشـــرة

 .(6)أعضاء من املكتب

انظيماألطنرللواهرلافياذاكاأنرللاتو مياألاهيئ يواألات ني يوما- يما
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

إىل شـــروح جـــدول  مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــورئيس يف اجللســـة األوىل اهتمـــا  جـــ  الـــو  -5
وأشــار إىل أن اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة )هيئــة املشــورة(  .(7)األعمــال املرقــ 

ينظـــــر فيهـــــا لواهليئـــــة الفرعيـــــة للتنفيـــــذ )هيئـــــة التنفيـــــذ( ســـــتعد ان مشـــــاري  مقـــــررات واســـــتنتاجات 
أن ختتتم هيئة املشورة وهيئة التنفيـذ أعماهلمـا يـو  الضروري ، وأن من طرا  كيوتومر ر/اجتما  أ

 .تشرين الثاين/نوفمرب كما كان مقرراا  14الثنني 
__________ 

ن ملـر ر األطـرا / ي، قائمة بنعضاء مكتب الدورة الثانية والعشر 14، الفقرة FCCC/CP/2016/10 ترد يف الوثيقة (6)
 الدورة الثانية عشرة ملر ر/اجتما  أطرا  كيوتو.

(7) FCCC/KP/CMP/2016/1 . 
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إحالـة البنـود التاليـة مــن  مر ر/اجتمــا  أطـرا  كيوتـوالـرئيس، قـرر مـن بنـاءا علـى اقـرتاح و  -6
 جدول األعمال إىل اهليئتني الفرعيتني:

 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة 
 من بروتوكول كيوتو 2من املادة  3املسائل املتعلقة بالفقرة  )أ(11البند 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 البالغات الوطنية )أ(9البند 
تقارير التجمي  واحملاسبة النهائية املتعلقة بفـرتة اللتـزا  األوىل لألطـرا  املدرجـة  )ب(9البند 

 املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتويف 
تقرير التجميـ  واحملاسـبة السـنوي املتعلـق بفـرتة اللتـزا  الثانيـة لألطـرا  املدرجـة  )ج(9البند 

 يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو
 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو 10البند 
 وتوكول كيوتومن بر  3من املادة  14املسائل املتعلقة بالفقرة  )ب(11البند 
 2015تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعا   )أ(13البند 
 2017-2016فرتة السنتني ليزانية املأداء  )ب(13البند 

مـر ر من جدول األعمال، "اجلزء الرفي  املستو "، أبلـ  الـرئيس  14فيما يتعلق بالبند و  -7
هج املبــنييف يف اجللســة األوىل ملــر ر األطــرا  بــنن الرتتيبــات ســتتب  الــن اجتمــا  األطــرا /األطــرا 

 .(8)خالل دورت  الثانية والعشرين
تشـرين  16أن خُتتتم املفاو ات حبلول يو  األربعاء جيب بنن   (9)ذكيفر الرئيس األطرا و  -8

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  17يـــو  اسمـــيس  مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــوالثـــاين/نوفمرب، وأن جيتمـــ  
للنظر والعتماد يف ذلك الوق ، وإهناء أعمال  للنظر يف مشاري  املقررات والستنتاجات اجلاهزة 

 .تشرين الثاين/نوفمرب 18اجلمعة  يف يو 
 على مواصلة أعمال  على أساس اقرتاحات الرئيس. مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوافق وو  -9

، املعقــودة مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــوالثانيــة املشــرتكة بــني مــر ر األطــرا  و يف اجللســة و  -10
 77  تشــــرين الثــــاين/نوفمرب، أدىل ببيانــــات عامــــة دثلــــو كــــل مــــن تايلنــــد )باســــم جمموعــــة ال 8يف 

ـــ  األعضـــاء(، وسويســـرا  والصـــني(، وســـلوفاكيا واملفو ـــية األوروبيـــة )باســـم الهـــاد األوروس ودول
المة البيئيـــة(، وأســـرتاليا )باســـم امموعـــة اجلامعـــة(، ومـــايل )باســـم امموعـــة )باســـم جمموعـــة الســـ

__________ 

 .23-20، الفقرات FCCC/CP/2016/10انظر الوثيقة  (8)
 .23و 22، الفقرتان FCCC/CP/2016/10انظر الوثيقة  (9)
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)باسـم الدميقراطيـة الكونغـو مجهورية األفريقية(، وملديف )باسم هالف الدول اجلزرية الصغشة(، و 
أقـــل البلـــدان  ـــواا(، واململكـــة العربيـــة الســـعودية )باســـم امموعـــة العربيـــة(، ودولـــة بوليفيـــا املتعـــددة 

لقوميـــات )باســـم البلـــدان الناميـــة املتقاربـــة التفكـــش(، ونيكـــاراغوا )باســـم منظومـــة تكامـــل أمريكـــا ا
معاهـدة  - الوسـطى(، ومجهوريـة فنـزويال البوليفاريـة )باسـم التحـالف البوليفـاري لشـعوب أمريكتنـا

بلـدان )جمموعـة ال (، وجنـوب أفريقيـا )باسـم الربازيـل وجنـوب أفريقيـا والصـني واهلنـدجتارة الشـعوب
(، وكوســــتاريكا )باســــم الرابطــــة املســــتقلة لبلــــدان أمريكــــا الالتينيــــة والكــــاري (، والهــــاد األربعــــة(

 الروسي، وعمان، ودولة فلسطني.
كوميـة احلنظمات غـش فئات من املدثلو سب  ببيانات يف اجللسة املشرتكة نفسها، أدىل و  -11

باب، واألعمال التجارية والصـناعة، واملزارعـون، )نقابات العمال، واملرأة والشرون اجلنسانية، والش
 والشعوب األصلية، والبيئة(.

تشرين الثاين/نوفمرب  12غش رمسية يف عامة تقييمية جلسة الدورة  يف أثناء الرئيسوعقد  -12
ميـــ  جلتقـــدب نبـــذة عامـــة ومـــن أجـــل تعزيـــز انفتـــاح املفاو ـــات وشوليتهـــا وشـــفافيتها، مـــن أجـــل 

ا.(10)املفاو اتوحالة تقد   اجلاري اختاذها،واسطوات  ،م العملاملشاركني عن تنظي

اار ألفق،انلىاألا ق ي األار ملقاه ثلئقاألا ت يضألا-تأللا
 )د( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

ـــــر الـــــرئيس يف اجللســـــة العاشـــــرة بـــــنن ذ  -13 قـــــرر، مبوجـــــب  مر ر/اجتمـــــا  أطـــــرا  كيوتـــــوكيف
شـاركة صـاحلة ملبروتوكـول كيوتـو يف تقـدمها األطـرا   يال، أن وثائق التفويض 1-/  أإ36 املقرر

وثـــائق عـــن  اا واحـــد اا ، وأن تقريـــر مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــودثليهـــا يف دورات مـــر ر األطـــرا  و 
 وفقاا لإلجراءات املتبعة. االتفويض سُيقديف  إىل املكتب للموافقة عليه

أن املكتــب فحـــمل يـــذكر  الــذي (11)ضالـــرئيس إىل التقريــر املتعلـــق بوثــائق التفـــوي شــارأو  -14
 من مشرو  النظا  الداخلي املطبق. 20وثائق تفويض دثلي األطرا  ووافق عليها، وفقاا للمادة 

يف اجللسة نفسها وثائق تفويض األطـرا  املشـاركة يف  مر ر/اجتما  أطرا  كيوتووقبل  -15
افية قـــدمها طرفـــان )أوكرانيــــا الـــدورة، وذلـــك اســـتناداا إىل تقريـــر املكتـــب وإىل وثـــائق تفـــويض إ ـــ

 28وناورو(. وباإل افة إىل ذلك، تسلم  األمانة وثائق تفويض من جزر سليمان والكوي  يف 
 على التوايل. 2016 مربكانون األول/ديس 15تشرين الثاين/نوفمرب و

__________ 

 .<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/copcmp-informal-stocktaking-plenary-by-the-preside>: انظر (10)
(11) FCCC/CP/2016/9−FCCC/KP/CMP/2016/7. 
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اا،األا صديقانلىاممديصاألادوح،ااب وم ك لاكي م حلا- لءا
 األعمال()هـ( من جدول 2)البند الفرعي 

 ،تشـرين الثـاين/نوفمرب 9املعقودة يف  ،يف جلست  الثالثة مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوظر ن -16
صـكوك قبـول تعـديل الدوحـة حالـة يف التقرير الشـفوي الـذي قدمـ  نائـب األمينـة التنفيذيـة بشـنن 

 الي استلمها الودي .
اعتمــدت   ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــور ذيفكــر نائــب األمينــة التنفيذيــة بــنن الــدورة الثامنــة ملو  -17
 21و 20تعــديل الدوحــة لربوتوكــول كيوتــو، وفقــاا للمــادتني  2012كــانون األول/ديســمرب   8 يف

 (،طرفـاا  192ا  يف بروتوكـول كيوتـو )وبني  أن  بنـاء علـى العـدد احلـايل لألطـر  .(12)ربوتوكولالمن 
 وأشـار إىل أن الوديـ  اسـتلم .النفـاذيـدخل حيـز صك قبول ل 144 إىل عديل الدوحة حيتاجفإن ت

طرفـاا. وحـث  72صـكوك قبـول تعـديل الدوحـة مـن  2016تشـرين الثـاين/ نـوفمرب  8يخ حىت تار 
مجيــ  األطــرا  علــى التعجيــل بإجراءالــا الداخليــة للتصــديق علــى تعــديل الدوحــة وإيــدا  صــكوك 

 قبوهلا لد  الودي  يف أقرب وق  دكن. 
تعــديل الدوحــة لــد  ا اإلســرا  بإيــدا  صــكوك قبوهلــ علــى ث الــرئيس أيضــاا األطــرا وحــ -18

 الودي  يف أقرب وق  دكن. 
الــرئيس أن الوديــ  ذكـر  تشــرين الثــاين/نوفمرب، 17، الــي عقـدت يف يف اجللسـة التاســعةو  -19

. وهنـن 2016تشـرين الثـاين/نوفمرب  9يف  ،مـن أسـرتاليا تعديل الدوحةلقبول اا إ افياا صكاستلم 
 71على قبوهلا تعديل الدوحة، وأشار إىل أن دخول التعـديل حيـز النفـاذ يتطلـب الرئيس أسرتاليا 

 صك قبول إ افياا.

األاحض  ا-وألوا
طرفــــاا يف بروتوكــــول كيوتــــو، فضــــالا عــــن دثلــــي  ســــة  189حضــــر دورة مــــراكش دثلــــو  -20

 51صــفة مراقــب يف بروتوكــول كيوتــو، ودولــة واحــدة بصــفة مراقــب، وهمــل أطــرا  يف التفاقيــة 
مـــن هيئـــات وبـــرامج األمـــم املتحـــدة، وأمانـــات التفاقيـــات، والوكـــالت واملرسســـات املتخصصـــة، 

 واملنظمات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، كما ترد يف املرفق األول.
 منظمة غش حكومية، 870منظمة حكومية دولية ودثلو  71حضر الدورة أيضاا دثلو و  -21

 .FCCC/CP/2016/INF.3 قةكما يرد ذلك يف الوثي
يبــ  الــذي  -قبــول مشــاركة املنظمــات بصــفة مراقــب فــإن  ،1-/  أإ36لمقــرر لاا ووفقــ -22

. وتــــــرد يف الوثيقــــــة مر ر/اجتمــــــا  أطــــــرا  كيوتــــــويســــــري أيضــــــاا علــــــى  -مــــــر ر األطــــــرا  فيــــــ  

__________ 

 .8-/  أإ1املقرر  (12)
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FCCC/CP/2016/3  ر مــر دورات للمشــاركة بصــفة مراقــب يف اا املنظمــات الــي قُبلــ  حــديثبقائمــة 
 .(13)مر ر/اجتما  أطرا  كيوتواألطرا  و 

األا ثلئقا-زأليا
يف املوقـــ   ر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــوالـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملاملعرو ـــة علـــى وثـــائق تــرد ال -23

 .(14)الشبكي لالتفاقية

األاهيئ يواألات ني يوامق ي ألااا-ثلاةلااا
ا من جدول األعمال( 3)البند  

االرل  قاألاملري،اوألا كن ا  ي،مق ي األاهيئ،األات ني،اا-أافا
 )أ( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

السيد كارلوس فولر )بليز(، مشـرو  تقريـر  رئيس هيئة املشورةالتاسعة، عرض يف اجللسة  -24
  تقريراا شفوياا عـن نتـائج أعمـال اهليئـة يف دورتيهـا الرابعـة اهليئة عن دورلا اسامسة واألربعني، وقديف 

 .ر ر/اجتما  أطرا  كيوتومبواسامسة واألربعني فيما يتصل  واألربعني
 مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــو، أحــا  رئيسالــمــن وبنــاء علــى اقــرتاح يف اجللســة نفســها، و  -25
 ،اسامســة واألربعــنيدورلــا  ومبشــرو  تقريــر، (15)يئــة املشــورةالــدورة الرابعــة واألربعــني هلبتقريــر  اا علمــ

. وأعرب الرئيس عن تقدير  للسيد فولر على مهارتـ  يف اهليئة قدم  رئيسوبالتقرير الشفوي الذي 
 توجي  أعمال هيئة املشورة.

مر ر/اجتمــا  أطــرا   يف اجللســة نفســها، وبنــاء علــى توصــية مــن هيئــة املشــورة، اعتمــد و  -26
 املطروحــة يف إطـــاراملنهجيـــة املســائل أدنــا  بشـــنن  30-27الســـتنتاج الــوارد يف الفقـــرات  كيوتــو

 بروتوكول كيوتو.
 مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــو، أحــا  8-/  أإ5مــن املقــرر  41و 40بــالفقرتني  عمــالا و  -27
بعمــل هيئــة املشــورة، وبالعمــل الكبــش الــذي ا ــطلع  بــ  األطــرا  علــى النحــو الــوارد يف اا علمــ

 .(17)دالتقنية بشنن أنشطة مشاري  احتجاز الكربون وختزين  عرب احلدو والورقة  (16)تقاريرها
__________ 

املنظمـات لالطال  على كامـل املـداولت املتعلقـة بالبنـد الفرعـي مـن جـدول أعمـال مـر ر األطـرا  بشـنن قبـول  (13)
 .15الفقرة ، FCCC/CP/2016/10 بصفة مراقب، انظر الوثيقة

(14) <http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/session/9677/php/view/documents.php#c> 
 .<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9979.php>و

(15) FCCC/SBSTA/2016/2. 
(16) FCCC/SBSTA/2012/MISC.12 وAdd.1. 
(17) FCCC/TP/2012/9. 
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بالــدور الــذي ترديــ  تكنولوجيــا احتجــاز ثــاين أكســيد  مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــوقــر وأ -28
 الكربون وختزين  يف التصدي لنبعاثات غازات الدفيئة يف إطار آلية التنمية النظيفة.

مـــن أي    إىل حينـــ  أي طلـــبعلمـــاا بننـــ  مل يُقـــديف  مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــوأحـــا  و  -29
أنشــطة مشــاري  آليــة التنميــة النظيفــة يف إطــار طرائــق وإجــراءات احتجــاز كنحــد   لتســجيل نشــا 

ثاين أكسيد الكربون وختزين  يف التكوينات اجليولوجية، رغم اعتماد املس التنفيذي آللية التنميـة 
 .(18)النظيفة الوثائَق ذات الصلة

مــا يــدرج يف إطــار آليــة النتهــاء مــن النظــر يف أهليــة  مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــوقــرر و  -30
ثــاين أكســيد الكربــون وختزينــ  يف التنميــة النظيفــة مــن أنشــطة املشــاري  الــي تشــتمل علــى احتجــاز 

مواقــ  أو يف  أكســيد الكربــون مــن بلــد إىل آخــرنطــوي علــى نقــل ثــاين مبــا يالتكوينــات اجليولوجيــة 
ت خفـض النبعاثـات يف أكثر من بلد؛ وإنشاء احتياطي عـاملي مـن وحـداتوجد  ةختزين جيولوجي

 املعتمد لحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزين  يف التكوينات اجليولوجية. 

امق ي األاهيئ،األات ني،اال نتيفا-هلءا
 )ب( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

ـــة التنفيـــذ الســـيد طومـــاس خرو عـــرض  ، اجللســـة التاســـعةيف -31 ، تو  )بولنـــدا(ســـرئـــيس هيئ
لهيئـة، وقـد  تقريـراا شـفوياا عـن نتـائج أعماهلـا يف دورتيهـا سـة واألربعـني لالـدورة اساممشرو  تقريـر 

 .ر ر/اجتما  أطرا  كيوتومبفيما يتصل الرابعة واألربعني واسامسة واألربعني 
بتقريـــر هيئـــة  اا علمـــ مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــوأحـــا  وبنـــاء علـــى اقـــرتاح مـــن الـــرئيس،  -32

وبــالتقرير ومبشــرو  تقريرهــا عــن دورلــا اسامســة واألربعــني  (19)نيعــن دورلــا الرابعــة واألربعــالتنفيــذ 
تو  علـى مهارتـ  يف سـيئـة. وأعـرب الـرئيس عـن تقـدير  للسـيد خرو اهلقدمـ  رئـيس الشفوي الذي 

 توجي  أعمال هيئة التنفيذ.
مر ر/اجتمــا  أطــرا   اختــتم ، (20)لتنفيــذايف اجللســة نفســها، وبنــاء علــى توصــية هيئــة و  -33

نظـــر  يف آراء األطـــرا  بشـــنن امتيـــازات وحصـــانات األفـــراد العـــاملني يف اهليئـــات املنشـــنة  كيوتـــو
 مبوجب بروتوكول كيوتو.

__________ 

للمجلـــس التنفيـــذي آلليـــة التنميـــة النظيفـــة واملتاحـــة علـــى الـــراب   CDM-EB78 يف الوثيقـــة 7-3انظـــر املرفقـــات  (18)
 .<https://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_14.html> التايل:

(19) FCCC/SBI/2016/8 وAdd.1. 
(20) FCCC/SBI/2016/8 ، 179الفقرة. 
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األارسلئصاألار ملق،اهآاي،األا نري،األانظيت،ا- ألهملااا
  من جدول األعمال( 4)البند  

تقريــر الــي تتضــمن ال FCCC/KP/CMP/2016/4شــار الــرئيس يف اجللســة الثالثــة إىل الوثيقــة أ -34
يغطــي الـذي اجتمــا  أطـرا  كيوتــو، /السـنوي للمجلـس التنفيــذي آلليـة التنميــة النظيفـة إىل مـر ر

  .2016أيلول/سبتمرب  17إىل  2015تشرين األول/أكتوبر  17أنشطتها خالل الفرتة من 
وبنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، قــد  نائــب رئــيس املــس التنفيــذي آلليــة التنميــة النظيفــة  -35

بشنن عمـل املـس التنفيـذي.  مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوإىل اا تقرير  فرانك فولك  )أملانيا(السيد 
 مر ر/اجتمــــا  أطــــرا  كيوتــــوولفــــ  النتبــــا  إىل التوصــــيات الــــي قــــدمها املــــس التنفيــــذي إىل 

واألعضـاء املنـاوبني يف عضـاء األوشكر الـرئيس مجيـ  . FCCC/KP/CMP/2016/4والواردة يف الوثيقة 
 املس التنفيذي على عملهم الدؤوب، منوهاا مبا هقق من إجنازات يف العا  املا ي. 

شـرتك يف تمر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـو فريـق اتصـال بناء على اقرتاح من الرئيس، أنشن و  -36
 شونغوي )سوازيلند( والسيدة كارولينا أنطونني )فنلندا(.  - رئاست  السيدة هلوبسيال سيخوسانا

 مر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـواعتمـد وبناء علـى اقـرتاح مـن الـرئيس، اجللسة التاسعة،  ويف -37
 املعنون "اإلرشادات املتصلة بآلية التنمية النظيفة".  12-/  أإ3املقرر 

مر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـو بناءا على اقرتاح من الرئيس، انتخـب ويف اجللسة العاشرة، و  -38
 .(21)التالية أمساؤهم التنمية النظيفة وأعضاء  املناوبني أعضاء املس التنفيذي آللية

األارجلساألا نتيفياآلاي،األا نري،األانظيت،
 العضو املناوب العضو 

 السيد مارتن أندرلني )سويسرا( السيد أوليفيي  كاسي )بلجيكا( أوروبا الغربية ودول أخر دول 
األطـــــــــرا  املدرجـــــــــة يف املرفـــــــــق 

 األول 
الســـيد لمـــربت شـــنايدر )الهـــاد  )اليابان( السيد كازوناري كاينو

 األوروس(
الســـــــــــــيد باليســـــــــــــي غوبولنـــــــــــــ   الدول األفريقية

 )بوتسوانا(
الســــــــــيد احلــــــــــاج امبــــــــــاي ديــــــــــاين 

 )السنغال(
الســــــــيد حممــــــــد عرفــــــــان طــــــــارق  دول آسيا واحملي  اهلادئ

 )باكستان(
ــــــــة   ــــــــ  أو  )مجهوري الســــــــيد داجييون

 كوريا(
 السيد إدواردو كالفو )بشو( السيد آرثر رول )جزر البهاما( والكاري دول أمريكا الالتينية 

__________ 

 .<http://unfccc.int/6558.php> قائمة بنمساء األعضاء واألعضاء املناوبني على الراب  التايل:أحدث ترد  (21)
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األارسلئصاألار ملق،اهلا نتيفاألارل  كا-خلمسلااا
  من جدول األعمال( 5)البند 

الـي تتضـمن التقريـر  FCCC/KP/CMP/2016/5اجللسة الثالثة، أشـار الـرئيس إىل الوثيقـة يف  -39
مر ر/اجتمـــا  أطـــرا   الســـنوي مـــن جلنـــة اإلشـــرا  علـــى التنفيـــذ املشـــرتك )جلنـــة اإلشـــرا ( إىل 

 أيلــول/ 21إىل  2015تشــرين األول/أكتــوبر  1؛ ويغطــي التقريــر أنشــطتها يف الفــرتة مــن كيوتــو
  .2016سبتمرب 

ـــرئيس، قـــد  رئـــيس جلنـــة اإلشـــرا ، الســـيد  و  -40  - كـــونراد رايشـــك بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن ال
الــي  الجنــة. وســل  الضــوء علــى توصــيالالعــن التقــد  احملــرز يف أعمــال اا كيســلر )أملانيــا(، تقريــر 

جلنـة واألعضاء املنـاوبني يف . وشكر الرئيس مجي  أعضاء مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوسينظر فيها 
 اإلشرا  على عملهم الدؤوب طوال العا  املا ي. 

فريـق اتصـال يشـرتك يف  مر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـوح من الرئيس، أنشن بناءا على اقرتا و  -41
 والسيد دمييتار نيكو  )فرنسا(. آرثر رول )جزر البهاما( رئاست  السيد 

املعنـــون  12-/  أإ4املقـــرر  مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــويف اجللســـة التاســـعة، اعتمـــد و  -42
 ".من بروتوكول كيوتو 6"إرشادات بشنن تنفيذ املادة 

اا يف أيضــ مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــواعتمــد  ،(22)لتنفيــذابنــاء علــى توصــية مــن هيئــة و  -43
 املعنون "استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك". 12-/أإ5اجللسة نفسها املقرر 

مـن الرتشـيحات للجنـة اإلشـرا  ل تـزال اا أشار الرئيس يف اجللسة العاشـرة إىل أن عـددو  -44
علـــى مواصـــلة املشـــاورات وتقـــدب الرتشـــيحات املعلقـــة إىل األمينـــة املعنيـــة معلقـــة، وحـــث الفئـــات 

ومبجـرد اسـتال  . 2017كـانون الثاين/ينـاير   31التنفيذية يف أقرب وق  دكـن ويف موعـد أقصـا  
يف الــدورة الثانيــة عشــرة املنَتَخبــني  ــمن خانــة ن و األعضــاء واألعضــاء املنــاوبصــب  الرتشــيحات، يُ 

 ، وفقاا للممارسة املتبعة.ر ر/اجتما  أطرا  كيوتومل
ــــرئيس، انتخــــب و  -45 ــــاءا علــــى اقــــرتاح مــــن ال ــــوبن أعضــــاء جلنــــة  مر ر/اجتمــــا  أطــــرا  كيوت

 التالية أمساؤهم. (23)اإلشرا  وأعضاءها املناوبني

__________ 

(22) FCCC/SBI/2016/8 ، 60الفقرة.  
 .<http://unfccc.int/6558.php>: قائمة باألعضاء على الراب  التايل أحدثترد  (23)
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ااجن،األإلش ألاانلىاألا نتيفاألارل  ك
األارنلوبألامض ااألامض  
 (اليابان) السيد تاكاهيكو تاغامي األطرا  املدرجة يف املرفق األول 

 السيد بونوا لوغي )فرنسا(
 السيد جاكوب لينز )النمسا(

األطـــــــــرا  املدرجـــــــــة يف املرفـــــــــق 
األول الي  ر اقتصادالا مبرحلة 

 انتقالية

 السيدة بوريانا كامينوفا )بلغاريا(
 )رومانيا(السيدة غشغيتا نيكودب 

 السيدة فوهلا فازيليفسكايا )بيالروس(
 السيد ميخايلو تشيزينكو )أوكرانيا(

األطــرا  غــش املدرجــة يف املرفــق 
 األول 

الســــيد إمييــــل كــــاييس )مجهوريــــة 
 فنزويال البوليفارية(

 السيد كومي تومييبا )توغو(

امق ي ااجن،األالم ةللا-سلتسلااا
  من جدول األعمال( 6)البند 

الــــي تتضــــمن  FCCC/KP/CMP/2016/3شـــار الــــرئيس، يف اجللســــة الثالثـــة، إىل الوثيقــــة أ -46
، ويغطي أنشـطتها يف الفـرتة مر ر/اجتما  أطرا  كيوتواملقد  إىل  التقرير السنوي للجنة المتثال

  .2016أيلول/سبتمرب عا   9إىل  2015أيلول/سبتمرب  8من 
الســيد  ،للجنــة المتثــالللجلســة العامــة  الــرئيس املشــاركبنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، قــد  و  -47

وشــكر  للتقريــر الســنوي املقـد  إىل مر ر/اجتمــا  أطـرا  كيوتــو.اا عامـاا عر ــ غشهـارد لويبــل )النمسـا(،
 الرئيس مجي  األعضاء واألعضاء املناوبني يف اللجنة على عملهم الدؤوب طوال العا  املا ي. 

 مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــوعلــى اقــرتاح مــن الــرئيس، أحــا   بنــاءا ويف نفــس اجللســة، و  -48
علمــــاا بتقريــــر جلنــــة المتثــــال، وأعــــرب عــــن امتنانــــ  لألطــــرا  الــــي قــــدم  تربعــــات للصــــندوق 
الستئماين لألنشطة التكميليـة لـدعم عمـل جلنـة المتثـال، ودعـا األطـرا  إىل تقـدب تربعـات إىل 

  .2019-2018سنتني هذا الصندوق لدعم عمل اللجنة يف فرتة ال
علــى إجــراء مشــاورات  مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــويف اقــرتاح آخــر مــن الــرئيس، وافــق و  -49

ليـف )اململكـة الأن يُيسـرها السـيد خالـد أبو الي تقـرر  ،نوكرانيافيما يتعلق ببشنن توصيات اللجنة 
الــدورة احلاديــة /را ر ر األطــالــدورة احلاديــة والعشــرين ملــالعربيــة الســعودية(، نائــب رئــيس مكتــب 

 . مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوبشنهنا إىل اا وأن يقد  تقرير ، ر ر/اجتما  أطرا  كيوتوعشرة مل
 مر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـو  ، شـجوبنـاء علـى اقـرتاح مـن الـرئيس العاشـرة، يف اجللسةو  -50

مــن  1مبوجــب الفقــرة للتزامهــا اا مــا تبــذل مــن جهــود إلثبــات امتثاهلــا رمسيــمواصــلة أوكرانيــا علــى 
من بروتوكول كيوتو لفـرتة اللتـزا  األوىل املشـار إليهـا يف تقريـر جلنـة المتثـال، وطلـب إىل  3املادة 

ذلك القيـــا  بـــ، علـــى أســـاس اســـتثنائي، الرتتيبـــات الالزمـــة لتمكـــني أوكرانيـــا مـــن تتخـــذ األمانـــة أن
اعـاة التوصـيات الـواردة يف الفصـل ، مـ  مر ر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـوحبلول الـدورة الثالثـة عشـرة مل

 باء من تقرير اللجنة. - الثالث
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أعضاء جلنـة المتثـال  مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوبناءا على اقرتاح من الرئيس، انتخب و  -51
 .(24)التالية أمساؤهم وأعضاءها املناوبني
اي سف  األا يا-اجن،األالم ةللا

األامض األارنلوباألامض ا
األطــرا  غـــش املدرجـــة يف املرفـــق 

 األول 
يينغـا  - االسـيد ألبـش كابيسـيلي يينغـ

 )مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
الســــــيد رامــــــشو رامشيــــــز )مجهوريــــــة 

 فنزويال البوليفارية(

اف  األإلعتلذا-اجن،األالم ةللا
األامض األارنلوباألامض ا

  السيد ياو أوسافو )غانا( الدول األفريقية
الســـــــيدة رويانـــــــا هـــــــاينز )ترينيـــــــداد   اجلزرية الصغشة الناميةالدول 

 وتوباغو(

اصندوقاألا كيُّفارسلئصاألار ملق،اهألا-سلهملااا
  من جدول األعمال( 7)البند 

ااندوقاألا كيُّفمق ي امجلساا-أافا
 )أ( من جدول األعمال(7)البند الفرعي 

قريـــر الـــي تتضـــمن ت FCCC/KP/CMP/2016/2أشــار الـــرئيس يف اجللســـة الثالثـــة إىل الوثيقــة  -52
 1يف الفــرتة مــن أنشــطت  يغطــي الــذي  ،مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــوإىل  جملــس صــندوق التكيُّــف

 .2016حزيران/يوني   30إىل  2015آب/ أغسطس 
، السيد نـاريش شـارما صندوق التكيُّفوبناء على دعوة من الرئيس، سل  رئيس جملس  -53

قــق مــن نتــائج أثنــاء الفــرتة املشــمولة بــالتقرير األخــش. وشــكر الــرئيس همــا )نيبــال(، الضــوء علــى 
 على عملهم الدؤوب.  صندوق التكيُّفجملس واألعضاء املناوبني يف عضاء األمجي  
  أطرا  ببيانات.جمموعة واحدة وستة أدىل دثلو و  -54
فريـق اتصـال معنيـاا  ـذ   مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوبناءا على اقرتاح من الرئيس، أنشن و  -55

 املسنلة تشرتك يف رئاست  السيدة بيشنس دامبي )غانا( والسيد هشمان سيبس )هولندا(. 
شـــــكر الـــــرئيس يف اجللســـــة التاســـــعة الســـــيدة دامبـــــي والســـــيد ســـــيبس علـــــى إجرائهمـــــا و  -56

 مشاورات غش رمسية نيابة عن .

__________ 

 .<http://unfccc.int/6558.php> قائمة بنمساء األعضاء واألعضاء املناوبني على الراب  التايل: أحدثترد  (24)
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يف اجللســة التاســعة  ا  أطــرا  كيوتــومر ر/اجتمــعتمــد س، ابنــاءا علــى اقــرتاح مــن الــرئيو  -57
 ".صندوق التكيُّفاملعنون "تقرير جملس  12-/  أإ2املقرر 

أعضــــاء جملــــس  مر ر/اجتمـــا  أطــــرا  كيوتـــوبنـــاءا علــــى اقـــرتاح مــــن الـــرئيس، انتخــــب و  -58
 .(25)التالية أمساؤهم وأعضاء  املناوبني صندوق التكيُّف

امجلسااندوقاألا كيُّف
األامض األارنلوباألامض  

 السيد حممد الزمريل )تونس( السيد جربيل إيبيال )بنن( الدول األفريقية
ــــــــق )اململكــــــــة  دول آسيا واحملي  اهلادئ ــــــــربا توفي الســــــــيد ال

 العربية السعودية(
 السيد أمحد وحيد )ملديف(

 السيدة أومايرا تاغييفا )أذربيجان( يك )بولندا(سالسيدة مونيكا أنطو  دول أوروبا الشرقية
السيد فيكتور فيناس )اجلمهوريـة  أمريكا الالتينية والكاري دول 

 الدومينيكية(
 السيدة ياديرا غونساليس )كوبا(

الســـــــــــــيدة ســـــــــــــيلفيان بيلغيشـــــــــــــش  السيد أنطونيو نافارا )إيطاليا( دول أوروبا الغربية ودول أخر 
 )بلجيكا(

ـــــــــــاكي  الدول اجلزرية الصغشة النامية الســـــــــــيد صـــــــــــامويال لغات
 )فيجي(

 رين فيليب )غرينادا(لالسيد بول إ

ـــــــــــو  زيرتســـــــــــرتو   األطرا  املدرجة يف املرفق األول  -الســـــــــــيدة ت
 غولدمان )السويد(

ــــــــ ن االســــــــيد مــــــــارك أنطــــــــوان مارت
 )فرنسا(

األطـــرا  غـــش املدرجـــة يف املرفـــق 
 األول 

الســــيدة مارغاريتـــــا كاســـــو شـــــافيز  السيدة بيشنس دامبي )غانا(
 )املكسيك(

ااصندوقاألا كيُّفالس م ألضاألاةلاثااألا-هلءا
 )ب( من جدول األعمال(7)البند الفرعي 

، بنـــاءا علـــى توصـــية مـــن هيئـــة التاســـعةيف اجللســـة  مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــواعتمـــد  -59
 ". صندوق التكيُّفاملعنون "الستعراض الثالث ل 12-/  أإ1املقرر  ،(26)لتنفيذا

 ببيان. األطرا  أدىل دثل أحدويف اجللسة نفسها،  -60

__________ 

 . <http://unfccc.int/bodies/6558.php> قائمة باألعضاء واألعضاء املناوبني على الراب  التايل: أحدثترد  (25)
(26) FCCC/SBI/2016/8 ، 91الفقرة. 
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ا ق يؤؤ األار ملؤؤقاهل  رؤؤل األارلئؤؤؤدقاألارسؤؤ دي قاألاؤؤ زأل ياألا فيؤؤ األارسؤؤؤ   األا-ثلمنلااا
اهلأنازيلتقاألاطر حافياألالا زألملتاهر  باه وم ك لاكي م 

  من جدول األعمال( 8)البند 
الــــــي تتضـــــــمن  FCCC/KP/CMP/2014/3شــــــار الــــــرئيس يف اجللســــــة الثالثــــــة إىل الوثيقــــــة أ -61

املتعلـــق باجتمـــا  املائـــدة املســـتديرة الـــوزاري الرفيـــ  املســـتو  بشـــنن زيـــادة الطمـــوح يف  (27)التقريـــر
  .2014حزيران/يوني   5اللتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو، املعقود يف 

ر ر/اجتمــا  الــدورة احلاديــة عشــرة ملرئاســة عــن دثــل قــد  نــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، وب -62
 بشنن هذ  املسنلة.الدورات نتائج املشاورات املعقودة بني عن اا تقرير  أطرا  كيوتو

أمهيــة علــى شــدد الــرئيس علــى احلاجــة إىل التعجيــل ببــدء نفــاذ تعــديل الدوحــة، وأكــد و  -63
املتعلقـة لتزامـات ذات والاملدرجـة يف املرفـق مـن قبـل األطـرا  لتخفيضات الطموحـة لالنبعاثـات ا
 يوتو. فرتة اللتزا  الثانية من بروتوكول كب

 مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوالبيان، وافق هذا ببيان. ويف  وء أحد األطرا  أدىل دثل و  -64
وتقــدب  ،مساعيــل الشــقوري )املغــرب(ايســرها الســيد مشــاورات يُ بــإجراء علــى اقــرتاح قدمــ  الــرئيس 

 .مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوإىل بشنهنا تقرير 
يف اجللســة التاســعة بــنن املشــاورات مل تســفر  كيوتــومر ر/اجتمــا  أطــرا   أبلــ  الــرئيس و  -65

مـــن مشـــرو  النظـــا  الـــداخلي املطبـــق، ســـُتدرج هـــذ   16)ج( و10عـــن اتفـــاق. ووفقـــاا للمـــادتني 
 .ر ر/اجتما  أطرا  كيوتواملسنلة يف جدول األعمال املرق  للدورة الثالثة عشرة مل

فقاألطولاوألسؤ م ألضاارمل ملتاألارقدم،امواألطر ألااألارد  ،افياألار األا-ملسملااا
ا(28) فهاألارمل ملت

  من جدول األعمال( 9)البند 

اابالغلتاألا رني،ألا-أافا
 )أ( من جدول األعمال(9)البند الفرعي 

يف جلسـت  األوىل إحالـة هـذا البنـد الفرعـي مـن جـدول اجتمـا  أطـرا  كيوتـو /رر مـر رقـ -66
 لتنفيذ لتنظر في .ااألعمال إىل هيئة 

حبالــة تقــدب واســتعراض اا علمــ مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــويف اجللســة التاســعة، أحــا  و  -67
 .التقارير الي قدمتها األطرا  املدرجة يف املرفق األول

__________ 

 .8-/  أإ1من املقرر  10ة على النحو املطلوب يف الفقر  (27)
 من بروتوكول كيوتو.  1من املادة  7يرد تعريف مصطل  "طر  مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  (28)
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مقؤؤؤل ي األا جريؤؤؤ اوألارحلسؤؤؤب،األانهلئيؤؤؤ،األار ملقؤؤؤ،اهت ؤؤؤ قاألالا ؤؤؤزأل األطواؤؤؤىاا رؤؤؤ ألااا-هلءا
األارد  ،افياألار فقاهلءاهر  باه وم ك لاكي م 

 )ب( من جدول األعمال(9ند الفرعي )الب
رر مــر ر األطـرا  يف جلســت  األوىل إحالـة هــذا البنـد الفرعــي مـن جــدول األعمــال إىل قـ -68

 لتنفيذ لتنظر في .اهيئة 
مر ر/اجتمــــا  أحـــا   ،(29)لتنفيــــذايف اجللســـة التاســـعة، وبنــــاءا علـــى توصــــية مـــن هيئـــة و  -69

ألطـــرا  بفـــرتة اللتـــزا  األوىل ل ةاملتعلقـــالنهائيـــة التجميـــ  واحملاســـبة بتقـــارير اا علمـــ أطـــرا  كيوتـــو
 .(30)املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

 يؤؤؤؤ األا جريؤؤؤؤ اوألارحلسؤؤؤؤب،األاسؤؤؤؤن ياألار ملؤؤؤؤقاهت ؤؤؤؤ قاألالا ؤؤؤؤزأل األاةلعيؤؤؤؤ،اا رؤؤؤؤ ألاامقا- يما
األارد  ،افياألار فقاهلءاهر  باه وم ك لاكي م 

 )ج((9)البند الفرعي 
يف جلســت  األوىل إحالـة هــذا البنــد الفرعـي مــن جــدول  مر ر/اجتمــا  أطـرا  كيوتــوقـرر  -70

 األعمال إىل هيئة التنفيذ لتنظر في .
بنــــاءا علـــى توصــــية مـــن هيئـــة التنفيــــذويف اجللســـة التاســـعة، و  -71

مر ر/اجتمــــا  أحـــا  ، (31)
  املدرجـــة يف املرفــق بـــاء بتقريــر التجميـــ  واحملاســبة الســنوي املتعلـــق بــاألطرااا علمـــ أطــرا  كيوتــو

 .(32)2016مبوجب بروتوكول كيوتو لعا  

انلءاألاقد ألتاهر  باه وم ك لاكي م ها-نلش ألااا
  من جدول األعمال( 10)البند 

يف جلست  األوىل إحالة هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال  مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوقرر  -72
 إىل هيئة التنفيذ لتنظر في .

يف اجللســة  مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــواعتمــد  ،(33)لتنفيــذاوبنــاء علــى توصــية مــن هيئــة  -73
"الســـتعراض الشــامل الثالـــث لتنفيــذ إطـــار بنــاء القـــدرات يف  املعنــون 12-/  أإ6املقـــرر التاســعة 

 البلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتو".

__________ 

 .22، الفقرة FCCC/SBI/2016/20 انظر الوثيقة (29)
 .<http://unfccc.int/9691.php> متاح على الراب  التايل: (30)
(31) FCCC/SBI/2016/20 ، 22الفقرة. 
(32) FCCC/KP/CMP/2016/6 وAdd.1. 
(33) FCCC/SBI/2016/20 ، 89الفقرة. 
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اارسلئصاألار ملق،اهرلايليألا-حلتيانل 
  األعمال(من جدول  11)البند 

امواه وم ك لاكي م ا2مواألارلتقاا3ألاتق قاا-أافا
 )أ( من جدول األعمال(11)البند الفرعي 

امواه وم ك لاكي م ا3مواألارلتقاا14ألاتق قاا-هلءا
 )ب( من جدول األعمال(11)البند الفرعي 

)أ( مــــن 11يف جلســــت  األوىل إحالــــة البنــــد الفرعــــي  مر ر/اجتمــــا  أطــــرا  كيوتــــوقــــرر  -74
 )ب( إىل هيئة التنفيذ لتنظرا فيهما.11جدول األعمال إىل هيئة املشورة، والبند الفرعي 

ويف اجللســة التاســعة، أشــار الــرئيس إىل أن رئيســي هيئــة املشــورة وهيئــة التنفيــذ أبلغــا بــنن  -75
تنفيـــذ تـــدابش أثــر  ـــمن بنــد جـــدول األعمـــال "بشــكل مشـــرتك نُظـــر فيهمـــا هــاتني املســـنلتني قــد 

 التصدي: هسني املنتد  وبرنامج العمل".
أن األطـــرا  مل ختـــرج باســتنتاجات حمـــددة بشـــنن  مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتــوولحــ   -76

 .(34)القادمة اتفقتا على مواصلة النظر فيها يف الدورة ني الفرعيتنيهذ  املسنلة، وأن اهليئت

أخؤؤ  اأحلا هؤؤلاألاهيئ ؤؤلناألات ني ؤؤلناإاؤؤىامؤؤتمر األطرؤؤ ألااألاملمؤؤصااسؤؤلئصما-ثلعيانل 
اه اتماأل  رل األطر ألاافياه وم ك لاكي م 

  من جدول األعمال( 12)البند 
ناول  اجللسة التاسعة هذا البند من جـدول األعمـال. ومل تُثـر األطـرا  أي مسـائل يف ت -77

 إطار هذا البند.

__________ 

 .106الفقرة ، FCCC/SBI/2016/20 ، والوثيقة69، الفقرة FCCC/SBSTA/2016/4 انظر الوثيقة (34)
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ااي،اوألارتسسي،ارسلئصاألإلتأل ي،اوألارلألا-ثلاثانل 
  من جدول األعمال( 13)البند 

ا2015مق ي ام أل م،األاحسلهلتاوألابيلعلتاألارلاي،اامل اا-أافا
 )أ( من جدول األعمال(13)البند الفرعي 

ا2017-2016األاسن يوات  قااألاريزألعي،اأتألءا-هلءا
 )ب( من جدول األعمال(13)البند الفرعي 

)أ( 13يف جلســــت  األوىل إحالــــة البنــــدين الفـــــرعيني  مر ر/اجتمــــا  أطــــرا  كيوتـــــوقــــرر  -78
 و)ب( من جدول األعمال إىل هيئة التنفيذ لتنظر فيهما.

يف جلســـت   مر ر/اجتمـــا  أطـــرا  كيوتـــولتنفيـــذ، اعتمـــد ابنـــاءا علـــى توصـــية مـــن هيئـــة و  -79
 التاسعة املقررين التاليني:

 املتعلقة بامليزانية"؛و املعنون "املسائل املالية  12-/  أإ7املقرر  )أ( 
 املعنون "املسائل اإلدارية واملالية واملرسسية". 12-/  أإ8ملقرر ا )ب( 

ااجزءاألا في األارس   ألا- أله انل 
  من جدول األعمال( 14)البند 

واجللسـة الثانيـة  ،مر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـويف اجللسة املشرتكة الرابعة ملر ر األطرا  و  -80
( مر ر/اجتمـا  أطـرا  بـاريسلعامل بوصف  اجتما  األطـرا  يف اتفـاق بـاريس )ملر ر األطرا  ا

 تشرين الثاين/نوفمرب، افتت  الرئيس اجلزء الرفي  املستو  املشرتك للهيئات الثالث. 15يف 
مـون، األمـني العـا  لألمـم املتحـدة،  - أدىل حممد السـادس، ملـك املغـرب، والسـيد بـان كـيو  -81

ومســــون، رئــــيس اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة، والســــيدة باتريســــيا إســــبينوزا، األمينــــة طوالســــيد بيــــرت 
التنفيذيـــة لالتفاقيـــة، والســـيدة ماريـــان موهـــوب، دثلـــة شـــباب املغـــرب، والســـيدة لـــورين بـــاول جـــوبس، 

إميشســـون، وهــــي منظمــــة تناصـــر السياســــات املعنيـــة بالبيئــــة والتعلــــيم مجاعيــــة مرسســـة ورئيســــة منظمـــة 
مرتبطـــة بالعدالــة الجتماعيــة، والســـيد فرانســوا أولنــد، رئـــيس فرنســا، البلــد املضـــيف أخــر  ات مبــادر و 

   .(35)ور ر/اجتما  أطرا  كيوت/الدورة احلادية عشرة ململر ر األطرا للدورة احلادية والعشرين 
ية عقب اعتماد املقررات بشنن املسـائل املتعلقـة بتنفيـذ اتفـاق بـاريس، واألعمـال التحضـش و  -82

، ُعقد اجتمـا  مشـرتك بـني مـر ر األطـرا ، باريس، والدورة األوىل ملر ر/اجتما  أطرا   لبدء نفاذ
 لالستما  إىل البيانات.باريس ومر ر/اجتما  أطرا  كيوتو، ومر ر/اجتما  أطرا  

 م.الكان الرئيس واألمينة التنفيذية أول الذين أدلوا ببيانو  -83
__________ 

    التايل:على الراب   ،للدورة ةالرمسي الوثائقالي تعترب جزءا من  ،ترد البيانات (35)
<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/high-level-segment>. 
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والصـــــني(، وســـــلوفاكيا  77ثلـــــي تايلنـــــد )باســـــم جمموعـــــة الــــــ وأعقبـــــ  ذلـــــك بيانـــــات د -84
األعضــاء(، وسويســرا )باســم جمموعــة الســالمة   واملفو ــية األوروبيــة )باســم الهــاد األوروس ودولــ

البيئيــة(، وأســرتاليا )باســم امموعــة اجلامعــة(، وملــديف )باســم هــالف الــدول اجلزريــة الصــغشة(، 
)باسم أقل البلدان  وا(، واململكة العربية السعودية )باسـم امموعـة ومجهورية الكونغو الدميقراطية 

العربيــة(، ونيكــاراغوا )باســم منظومــة تكامــل أمريكــا الوســطى(، ودولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات 
)باســم البلــدان الناميــة املتقاربــة التفكــش(، ومــايل )باســم امموعــة األفريقيــة(، وكوســتاريكا )باســم 

 ستقلة ألمريكا الالتينية والكاري (، والصني، وفرنسا، واألرجنتني، واهلند، وإندونيسيا.الرابطة امل
ويف اجللســة املشــرتكة نفســها، أدىل دثلــو تســ  فئــات مراقبــة ببيانــالم )منظمــات الشــعوب  -85

األصــلية، ومنظمــات نقابيــة غــش حكوميــة، ومنظمــات نســائية وجنســانية غــش حكوميــة، ومنظمــات 
شــبابية غـــش حكوميــة، ومنظمـــات جتاريــة وصـــناعية غــش حكوميـــة، ومنظمــات بيئيـــة غــش حكوميـــة، 

 (.وسلطات بلدية احملليللحكم مستقلة غش حكومية، وسلطات نظمات للبحوث ومومنظمات 

ايلعلتاألطر ألاها-أافا
 )أ( من جدول األعمال(14)البند الفرعي 

اا بيانـــ 49طرفـــاا يف التفاقيـــة، منهـــا  166 ببيانـــات يف أثنـــاء اجلـــزء الرفيـــ  املســـتو ، أدىل -86
رؤســـاء لمـــا نـــواب رؤســـاء أو نـــواب رؤســـاء دول وحكومـــات، و ســـة بيانـــات أدىل  ـــا إ اأدىل  ـــ
 .(38()37)(36)وزراء ودثلو األطرا  ابياناا أدىل   112وزراء، و

ايلعلتاألارنظرلتاألارلل ك،اهصت،ام ألقبها-هلءا
 )ب( من جدول األعمال(14)البند الفرعي 

، واجللســة مر ر/اجتمــا  أطــرا  كيوتــوخــالل اجللســة املشــرتكة الثامنــة ملــر ر األطــرا  و  -87
تشرين الثاين/نوفمرب، أدىل دثلو منظمات حكومية  17، يف باريسر ر/اجتما  أطرا  السابعة مل

 .(39)دولية ومنظمات غش حكومية ببيانات
__________ 

 أعال . 35احلاشية كما يرد يف  (36)
الــي تعتــرب  ،تــرد البيانــاتو باســم امموعــات املتفاو ــة وجمموعــات أخــر . تُليــ   ،اا بيانــ 166مــن أصــل  ،بيانــات 8 (37)

-http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint> :ةاب  التاليـــو علـــى الـــر  ،للـــدورة ةالرمسيـــ الوثـــائقمـــن  جـــزءاا 

high-level-segment-5th-meeting-of-the-cop-an> ؛
؛ <http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-6th-meeting-of-the-cop-an>و
 .<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-7th-meeting-of-the-cop-an>و

بعــــض تصــــرحيات أشــــارت الصــــني  ــــمن مــــداخالت املشــــاركني إىل مركزهــــا يف منظومــــة األمــــم املتحــــدة، ردا علــــى  (38)
ــــــرد تفاصــــــيل املداخلــــــة علــــــى الــــــراب  التــــــايل ةتــــــايوان الصــــــينيمقاطعــــــة األطــــــرا  بشــــــنن مشــــــاركة   :يف املــــــر ر. وت

<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-7th-meeting-of-the-cop-an>. 
    على الراب  التايل: ،للدورة ةالرمسيالوثائق الي تعترب جزءا من  ،ترد البيانات (39)

<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-8th-meeting-of-the-cop-an>. 
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اسلئصاأخ  ما-خلمسانل 
 من جدول األعمال( 15)البند 

نــاول الــرئيس يف اجللســة العاشــرة هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال. ومل تُث ــر األطــرا  أي ت -88
 مسائل يف إطار .

اخ  ل األادو قألا-سلتسانل 
 من جدول األعمال( 16)البند 

تشرين الثاين/نوفمرب، أبلـ  أحـد دثلـي  18يف الي عقدت  ،يف اجللسة العاشرة املستننفة -89
 مر ر/اجتمــــا  أطــــرا  كيوتــــولــــدورة يف امليزانيــــة األمانــــة األطــــرا  بننــــ  مل خُتصــــمل اعتمــــادات 

ســـيناريوهات علـــى و ـــ  اا ســـُتعقد يف مقـــر األمانـــة، وبـــنن األمانـــة تعمـــل حاليـــالـــي  2017 لعـــا 
عقـــد الـــدورة الثالثـــة والعشـــرين ملـــر ر األطـــرا / الـــدورة الثالثـــة عشـــرة مـــن أجـــل تكـــاليف اللتقـــدير 

املقـرر  بـاريس،ر ر/اجتمـا  أطـرا  اجلزء الثاين من الـدورة األوىل مل -كيوتو   ملر ر/اجتما  أطرا 
 ون، أملانيا، على أساس حجم ما سيو   من ترتيبات.يف بعقدها 

ألن رؤؤلتامق يؤؤؤ امؤؤؤتمر األطرؤؤؤ ألااألاملمؤؤؤصاه اؤؤتماأل  رؤؤؤل األطرؤؤؤ ألاافؤؤؤياه وم كؤؤؤ لااا-أافا
اكي م انواتو مماألاةلعي،انل ق

 )أ( من جدول األعمال(16)البند الفرعي 
دورت   تقريرة يف مشرو  خالل جلست  العاشرة املستننف مر ر/اجتما  أطرا  كيوتوظر ن -90

بتوجيــــ  مــــن الــــرئيس الــــدورة انيــــة عشــــرة، وأذ ن، بــــاقرتاح مــــن الــــرئيس، للمقــــر ر بإكمــــال تقريــــر ثال
 ومبساعدة من األمانة.

اإغالقاألادو قا-هلءا
 )ب( من جدول األعمال(16)البند الفرعي 

مـن فيجـي،  املستننفة، اعتمـد مر ر/اجتمـا  أطـرا  كيوتـو، بنـاءا علـى اقـرتاحالعاشرة  اجللسة يف -91
 ململكة املغربية ولسكان مدينة مراكش".حلكومة املعنون "اإلعراب عن المتنان ا 12-/  أإ1القرار 
 .ر ر/اجتما  أطرا  كيوتوالدورة الثانية عشرة ملبعد ذلك اختتا  أعلن الرئيس و  -92
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األار فقاألطول
ألا ؤياأر ألااألالمتلقي،اوألاؤدولاألار ألقبؤ،اوألارنظرؤلتاألا لهمؤ،اا مؤماألار حؤدقااا

رؤؤؤتمر األطرؤؤؤ ألااألاملمؤؤؤصاه اؤؤؤتماأل  رؤؤؤل احضؤؤؤ تاألاؤؤؤدو قاألاةلعيؤؤؤ،انلؤؤؤ قاا
األطر ألاافياه وم ك لاكي م 

 ]باإلنكليزية فق [
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 Herzegovina 

Botswana 

Brazil 

Brunei Darussalam 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Cambodia 

Cameroon 

Central African Republic  

Chad 

Chile 

China 

Colombia 

Comoros 

Congo 

Cook Islands 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire  

Croatia 

Cuba 

Cyprus 

Czechia  

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 

Japan 

Jordan 

Kazakhstan 

Kenya 

Kiribati 

Kuwait 

Kyrgyzstan 

Lao People’s Democratic 
Republic 

Latvia 

Lebanon 

Lesotho 

Liberia 

Libya 

Liechtenstein 

Lithuania 

Luxembourg 

Madagascar 



FCCC/KP/CMP/2016/8 

25 GE.17-01419 

Malawi 

Malaysia 

Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Mauritania 

Mauritius 

Mexico 

Micronesia (Federated  
States of) 

Monaco 

Mongolia 

Montenegro 

Morocco 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

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 

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 

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 

B. Parties to the Convention that are observers to the Kyoto Protocol 

Andorra 

Canada 

South Sudan 

State of Palestine 

United States of America 
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C. Observer States 

Holy See 

D. United Nations bodies and programmes 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

Office of the Special Representative of the Secretary-General and Chief Executive for 

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 Outer Space Affairs 

United Nations Office for Project Services 

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 University 

United Nations Volunteers 

World Food Programme 
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E. Convention secretariats  

Convention on Biological Diversity 

Ozone Secretariat 

United Nations Convention to Combat Desertification 

F. 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 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 

G. Related organizations of the United Nations system  

Green Climate Fund 

International Atomic Energy Agency 

International Trade Center 

World Trade Organization 
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األار فقاألاةلعي

ا2021-2017ألاجدولاألازمنياال  رلنلتا يئلتاألالمتلقي،وااا
 ]باإلنكليزية فق [

 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: 3–14 December 

 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: 5–16 November 

 First sessional period in 2021: 31 May to 10 June 

 Second sessional period in 2021: 8–19 November 

    


