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 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
 بروتوكول كيوتوفي 

 عشرة الثانية الدورة
 2016 تشرين الثاين/نوفمرب 18-7مراكش، 

 )أ( من جدول األعمال16 البند

 الدورة اختتام
 فااي األطااراف اجتماااع بوصاافه العاماال األطااراف مااؤتمر تقرياار اعتمااا 

 عشرة الثانية  ورته عن كيوتو بروتوكول

 فاااي األطاااراف اجتمااااع بوصااافه العامااال األطاااراف ماااؤتمر تقريااار مشاااروع  
 عشرة الثانية  ورته عن كيوتو بروتوكول

 )النرويج( بورستينغ جورجالسيد  املقرر:

 احملتويات
 (الحقا   ُتستكمل)

  افتتاح الدورة -أولا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

قدت الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  عُ  -1
مووون بروتوكوووول كيوتوووو،  13مووون املوووا ة  6(، عموووب  بوووالفقرة كيوتوووو  )مؤمتر/اجتمووواع أطووورافكيوتوووو 

، السووويد صوووب  2016 تشووورين الثووواين/نوفمرب 7املغووور ، يف  غلووور كوووراكش،يوافتتحهوووا يف بوووا   
 .(1)يف  ورته الثانية عشرة كيوتو  الدين مزوار، رئيس مؤمتر/اجتماع أطراف

__________ 

)مؤمتر/اجتمواع ُعقدت الودورة الثانيوة عشورة ملوؤمتر األطوراف العامول بوصوفه اجتمواع األطوراف يف بروتوكوول كيوتوو  (1)
بووواالن اع مووور الووودورة األوط ملوووؤمتر األطوووراف العامووول بوصوووفه اجتمووواع األطوووراف يف اتفوووا  بووواريس ( أطوووراف كيوتوووو
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  مسائل تنظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

  إقرار جدول األعمال -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2 الفرعر البند)

تشوووووووورين  7، املعقووووووووو ة يف (2)تووووووووو يف جلسووووووووته األوطو نظوووووووور مؤمتر/اجتموووووووواع أطووووووووراف كي -2
الثوووواين/نوفمرب، يف مووووتكرة نوووودمتها األمينووووة التنفيتيووووة تتتوووومن جوووودول األعمووووال املؤنوووو  و ووووروحه 

(FCCC/KP/CMP/2016/1.) احلا ية الدورة رئيس مر باالتفا  املؤن  األعمال جدول أُعد   وند 
 /اجتماع أطراف كيوتو بعد التشاور مر مكتب مؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو.ملؤمتر عشرة

ؤمتر/اجتموووواع أطووووراف كيوتووووو، اعتموووود مل يووووة عشوووورةناثوبنووووال  علوووور انوووو ا  رئوووويس الوووودورة ال -3
 التايل: جدول األعمال مؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو

 افتتا  الدورة. -1
 مسائل تنظيمية: -2

  نرار جدول األعمال؛ )أ( 
 املكتب؛ من أعتال   حمل حيلوع أعتال انتخا  ) ( 
 الفرعيتني؛ اهليئتني  وريت أعمال فيها كا األعمال، تنظيم )ج( 
 التفويض؛ وثائق تقرير اعتما  ) ( 
 .كيوتو لربوتوكول الدوحة تعديل علر التصديق حالة )ه( 

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

 املسائل املتعلقة بآلية التنمية النظيفة. -4
 يت املش ك.بالتنف املتعلقة املسائل -5

                                                                                                                                               
. وتووور  يف تقريووور موووؤمتر منفصووولني تقريووورين يف األطوووراف موووؤمتر  موووداوالت وتووور  (.مؤمتر/اجتمووواع أطوووراف بووواريس)

هبوا يف افتتوا  موؤمتر األموم املتحودة املعو  بتغو  املنوا    يلي أُ  األطراف  حاالت  ط البيانات وكلمات ال حيب الوي
ما مداوالت اجللسات املش كة بني مؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو ومؤمتر/اجتماع أطوراف بواريس الوي . أيف مراكش

 ختلل  الدورة فهر منقولة يف التقارير الثبثة مجيعها.
 املشار  ليها يف هتا التقرير جلسات عامة.جلسات مؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو  (2)
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 .االمتثال جلنة تقرير -6
 :(3)التكيف بصندو  املتعلقة املسائل -7

 التكيف؛ صندو  جملس تقرير )أ( 
 .التكيف لصندو  الثالث االستعراض ) ( 

 يف الطموو  ايوا ة بشونع املسوتو  الرفيور الوواار  املسوتديرة املائدة اجتماع تقرير -8
 كيوتو.  بروتوكول كوجب االلتزامات

 واسووتعراضُ  فانيووةلبت األول املرفووق يف املدرجووة األطووراف موون املقدمووة املعلومووات -9
 :(4)املعلومات هته

 الوطنية؛ الببغات )أ( 
 األوط االلتوووووووزا  بفووووووو ة املتعلقوووووووة النهائيوووووووة واحملاسوووووووبة التجميووووووور تقوووووووارير ) ( 

 ؛كيوتو بروتوكول كوجب بال املرفق يف املدرجة لألطراف
قرير التجمير واحملاسبة السنو  املتعلق بفو ة االلتوزا  الثانيوة لألطوراف ت )ج( 

 .املدرجة يف املرفق بال كوجب بروتوكول كيوتو
 .كيوتو بروتوكول كوجب القدرات بنال -10
 :يلر كا تتعلق مسائل -11

 ؛من بروتوكول كيوتو 2من املا ة  3ة الفقر  )أ( 
 من بروتوكول كيوتو. 3من املا ة  14ة الفقر  ) ( 

 بوصوووفه العامووول األطوووراف موووؤمتر  ط الفرعيتووواع اهليئتووواع أحالتهوووا أخووور  مسوووائل -12
 .كيوتو بروتوكول يف األطراف اجتماع

 :واملؤسسية واملالية اإل ارية املسائل -13
 ؛2015 لعا  تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية )أ( 
 . 2017-2016السنتني أ ال امليزانية يف ف ة  ) ( 

__________ 

مووون )و( 2ر تشووو   وووروُ  جووودول األعموووال املؤنووو  للووودورة الثانيوووة والعشووورين ملوووؤمتر األطوووراف،  ووو  البنووود الفرعووو (3)
، الووي  عووا فيهووا مؤمتُر/اجتموواع أطووراف  11-  أ /1موون املقوورر   9 ة يف الفقوورةبيننووجوودول األعمووال،  ط الواليووة امل

األطوووراف  ط أع يطلوووب، يف  ورتوووه الثانيوووة والعشووورين،  ط الفريوووق العامووول املخصووو  املعووو  باتفوووا  كيوتوووو موووؤمتر 
  من املقرر نفسه. 8باريس أع يتطلر باألعمال التحت ية الترورية بشنع املسنلة املشار  ليها يف الفقرة 

  من بروتوكول كيوتو. 1 من املا ة  7 يف الفقرة ""طرف مدرج يف املرفق األولمصطلح  تعريف ير  (4)
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 اجلزل الرفير املستو : -14
 ؛بيانات األطراف )أ( 
 .ات املنظمات املشاركة بصفة مرانببيان ) ( 

 .أخر  مسائل -15
 الدورة: اختتا  -16

يف  األطووووراف اجتمووواع بوصووووفه العامووول األطووووراف موووؤمتر تقريوووور اعتموووا  )أ( 
 ؛بروتوكول كيوتو عن  ورته الثانية عشرة

 الدورة.  هنال ) ( 

  انتخاب أعضاء يحلون محل أعضاء من المكتب -باء 
 ) ( من جدول األعمال(2 الفرعر البند)

 (الحقا   ُتستكمل)

  فيها أعمال  ورتي الهيئتين الفرعيتين بما تنظيم األعمال، -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2 الفرعر البند)

/اجتمووواع أطوووراف كيوتوووو  ط  ووورو  جووودول مؤمتر عنايوووة الووورئيس وجوووه األوط، اجللسوووة يف -4
( املشووورة هيئووة) والتكنولوجيووة العلميووة للمشووورة الفرعيووة اهليئووة أع  ط وأ ووار. (5)األعمووال املؤنوو 

كووور ينظووور فيهوووا   واسوووتنتاجات مقوووررات مشوووارير سوووتعد اع( التنفيوووت هيئوووة) للتنفيوووت الفرعيوووة واهليئوووة
 يتسىن متديد  وريت اهليئتني الفرعيتني. لن نهنال  مؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو، و 

جتموواع أطووراف كيوتووو أع حييوول بنووو  جوودول /امؤمتر نوورر الوورئيس، موون انوو ا  علوور وبنووال   -5
 األعمال التالية  ط اهليئتني الفرعيتني:

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  
 من بروتوكول كيوتو 2من املا ة  3ة بالفقر  املتعلقة املسائل )أ(11 البند

 اهليئة الفرعية للتنفيت  
 الوطنية الببغات )أ(9 البند
 األوط االلتوووووووزا  بفووووووو ة املتعلقوووووووة النهائيوووووووة واحملاسوووووووبة التجميووووووور تقوووووووارير ) (9 البند

 كيوتو بروتوكول كوجب بال املرفق يف املدرجة لألطراف
__________ 

(5) FCCC/KP/CMP/2016/1. 



FCCC/KP/CMP/2016/L.1 

5 GE.16-20029 

 لألطوراف الثانيوة االلتوزا  بفو ة املتعلق السنو  واحملاسبة التجمير تقرير )ج(9البند 
 كيوتو بروتوكول كوجب بال املرفق يف املدرجة

 كيوتو بروتوكول كوجب لقدراتا بنال  10البند 
 من بروتوكول كيوتو 3من املا ة  14ة بالفقر  املتعلقة املسائل ) (11 البند
 2015 لعا  تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية )أ(13 البند
 2017-2016 السنتني لف ة امليزانية أ ال ) (13 البند

الفرعيووووووووووة للمشووووووووووورة العلميووووووووووة  /اجتموووووووووواع أطووووووووووراف كيوتووووووووووو بوووووووووونع اهليئووووووووووةمؤمتر وأُبلوووووووووو  -6
واهليئووووة الفرعيووووة للتنفيووووت سووووتنظراع يف جوانووووب ألتلفووووة موووون بنوووود  جوووودول األعمووووال  والتكنولوجيووووة

 و) (. )أ(11الفرعيني 
 (الحقا   ُتستكمل)

  من جدول األعمال 15إلى  ) (2 البنو  -ثالثاا  
 (الحقا   ُتستكمل)

  اختتام الدورة -رابعاا  
 من جدول األعمال( 16 البند)

اعتمااا  تقريااار ماااؤتمر األطاااراف العامااال بوصاافه اجتمااااع األطاااراف فاااي بروتوكاااول   -ألف 
  كيوتو عن  ورته الثانية عشرة

 )أ( من جدول األعمال(16الفرعر  البند)

تشووووورين  ××املعقوووووو ة يف  /اجتمووووواع أطووووراف كيوتوووووو، أثنووووال جلسوووووته العا وووورة،مؤمتر نظوووور -7
 موون انوو ا نووال علوور ، وأِذع للمقوور،ر، ب(6)يف مشووروع تقريووره عوون  ورتووه الثانيووة عشوورة الثوواين/نوفمرب،

 الرئيس، بنع يكمل  عدا  التقرير املتعلق بالدورة، بتوجيه من الرئيس وكساعدة من األمانة.

  الدورة إنهاء -باء 
 ) ( من جدول األعمال(16 الفرعر البند)

 (الحقا   ُتستكمل)

    
__________ 

(6) FCCC/KP/CMP/2016/L.1. 


