األمم املتحدة

FCCC/CP/2016/1

التفاقية اإلطارية بشأن
تغيّر المناخ
مؤتمر األطراف


والعشرون
الدورة الثانية
مراكش 18-7 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2016
البند (2ج) من جدول األعمال املؤقت
المسائل التنظيمية
إقرار جدول األعمال

جدول األعمال المؤقت وشروحه
مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية
أولا -جدول األعمال المؤقت
-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية:
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(أ)

انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثانية والعشرين؛

(ب)

اعتماد النظام الداخلي؛

(ج)

إقرار جدول األعمال؛

(د)

انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛

(ه)

قبول املنظمات بصفة مراقب؛

(و)


الفرعيتني؛
تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني

(ز)


املقبلة؛
مواعيد وأماكن انعقاد الدورات

(ح)

اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض .

Distr.: General
9 September 2016
Arabic
Original: English
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-٣

تقارير اهليئات الفرعية:
(أ)

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛


للتنفيذ؛
(ب) تقرير اهليئة الفرعية

(ج)

تقرير الفريق العامل املخصص املعين باتفاق

باريس.

-٤

التحضريات لدخول اتفاق باريس حيز النفاذ ولعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل
بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس.

-٥

النظررر يف املقتح ررات املقدم ررة مررن األط رراف ىدخ ررال تعرردي ت عل ر ا تفاقي ررة مبوج ررب
املادة :1٥
(أ)

مقتح مقدم من ا حتاد الروسي لتعديل الفقرة (2و) من املادة  ٤من ا

تفاقية؛

(ب) مقررتح مقرردم مررن بررابوا غينيررا اجلديرردة واملكسرريك لتعررديل املررادتني  7و 18مررن
ا تفاقية.
-6

تقرير جلنة

-7

آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ.

-8

تطوير التكنولوجيات ونقلها:

-٩

التكيف.

(أ)

التقري ررر الس ررنوك املش ررتل للين ررة التنفيذي ررة املعني ررة بالتكنولوجي ررا ومرك ررز و رربكة
تكنولوجيا املناخ؛

(ب)

الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية ل تفاقية .

ا ستعراض الثراين ملردك كفايرة أحكرام الفقررتني الفررعيتني (2أ) و(ب) مرن املرادة  ٤مرن
ا تفاقية.

 -10املسائل املتعلقة

2

بالتمويل:

(أ)


باملناخ؛
التمويل الطويل األجل املتعلق

(ب)

تقريررر اللينررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل واسررتعراض مهررام اللينررة الدائمررة املعنيررة
بالتمويل؛

(ج)

تقرير ررر الصر ررندوق األخض ر رر للمنر رراخ املقر رردم إىل م ر رؤمتر األط ر رراف واىر ر ررادات

للمناخ؛
املوجهة إىل الصندوق األخضر

(د)

تقريررر مرفررق البيئررة العامليررة املقرردم إىل م رؤمتر األط رراف واىر ررادات املوجهررة إىل

العاملية؛
مرفق البيئة

(هر)

املالية ؛
ا ستعراض السادس لآللية 
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(و)

الشررروع يف عمليررة لتحديررد املعلومررات ال ر يتعررني عل ر األط رراف تقررد ها وفقررا
للفقرة  ٥من املادة  ٩من اتفاق باريس(.)1

 -11املعلوم ررات املقدم ررة م ررن األط ر رراف املدرج ررة يف املرف ررق األول ل تفاقي ررة واس ررتعراض ه ررذ
املعلومات.
 -12املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل تفاقية.
 -1٣بناء القدرات مبوجب ا تفاقية.
 -1٤تنفيذ الفقرتني  8و ٩من املادة  ٤من ا تفاقية:
(أ)

تنفير ر ررذ برنر ر ررام عمر ر ررل بر ر رروينس آير ر رررس بشر ر ررأ تر ر رردابري التكير ر ررف وا سر ر ررتيابة
(املقرر /1م أ)10-؛

(ب)

املسائل املتعلقة بأقل البلدا منوا.

وتغري املناخ.
 -1٥القضايا اجلنسانية ر
 -16مسائل أخرك أحالتها اهليئتا الفرعيتا إىل مؤمتر األطراف.
 -17املسائل اىدارية واملالية

واملؤسسية:

(أ)

تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعام  201٥؛

(ب)

أداء امليزانية يف فتة السنتني 2017-2016؛
اىطارية؛

(ج)

اختاذ القرارات يف سياق عملية ا تفاقية

(د)

اسررتعراض العمليررة النا ررئة عررن املقرررر /1٤م أ 1-فيمررا يتعلررق باختيررار وتعيررني
األمني التنفيذك (برتبة وكيل لألمني العام) ونائب األمني التنفيذك (برتبرة أمرني
عام مساعد).

 -18اجلزء الرفيع املستوك:
(أ)

بيانات األطراف ؛

(ب)

بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب.

 -1٩مسائل أخرك.
 -20اختتام

الدورة:

(أ)

اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية والعشرين؛

(ب)

إغ ق الدورة.

__________

()1
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المقترح ألعمال الدورة :نبذة عامة
ثاني ا -التنظيم
َ
(أ) افتتاح األعمال وبدؤها وإنهاؤها في جميع الهيئات
 -1سررتفتتا الرردورةث الثانيررة والعشررين ملرؤمتر األطرراف رئيسررة مرؤمتر األطرراف يف دورترره احلاديررة
والعشررين ،وسررتقتح انتخرراب رئرريس الرردورة الثانيررة والعشررين للمرؤمتر ،الررذك سرريتوىل أيضررا رئاسررة
مرؤمتر األطرراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطرراف يف بروتوكررول كيوتررو (مرؤمتر/اجتمرراع كيوتررو) يف
دورترره الثانيررة عشرررة .مث سرريتناول م رؤمتر األط رراف بعررض البنررود التنظيميررة واىجرائيررة مررن جرردول
ل .وسريححيل مرؤمتر األطرراف بنرودا مرن
أعماله ،مبا يف ذلرك إقررار جردول األعمرال وتنظريم األعمرا 
ج رردول أعمال رره إىل اهليئت ررني الف رررعيتني ،حس ررب ا قتض رراء .وس ر حرتفع بع ررد ذل ررك اجللس ررة العام ررة
ا فتتاحير ررة مل ر رؤمتر األط ر رراف .مث سر رريفتتا ال ر ررئيس الر رردورة الثانير ررة عشر رررة مل ر رؤمتر األطراف/اجتمر رراع
األط رراف ،وسرريتناول بعررض البنررود التنظيميررة واىجرائيررة مررن جرردول أعمالرره ،وبعررد ذلررك سر حرتفع
اجللسة العامة ا فتتاحية ملؤمتر/اجتماع كيوتو.
 -2وبعررد أ يبرردأ م رؤمتر األطرراف وم رؤمتر/اجتمرراع كيوتررو أعماهلمررا ،سرريعقدا جلسررة عامررة
مشتكة ل سرتماع إىل البيانرات املقدمرة باسرم جمموعرات األطرراف .واسرتنادا إىل توجيهرات حتر
األطرراف والرؤسرراء علر اختتررام املرؤمتر يف الوقررت املناسررب( ،)2يحترروخ أ تكررو البيانررات املقدمررة
باسم جمموعات األطراف مقتضبة .
 -٣وق ررد تثق ر تررر أ تق ررت ال رردورات التالي ررة للهيئ ررات الفرعي ررة بال رردورة الثاني ررة والعشر ررين ملر رؤمتر
األطراف والدورة الثانية عشرة ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو :
املشورة)؛

(أ)

الرردورة اخلامسررة واألربعررو للهيئررة الفرعيررة للمشرورة العلميررة والتكنولوجيررة (هيئررة

(ب)

الدورة اخلامسة واألربعو للهيئة الفرعية للتنفيذ (هيئة التنفيذ)؛

(ج) اجلررزء الثرراين مررن الرردورة األوىل للفريررق العامررل املخصررص املعررين باتفرراق برراريس
(فريق اتفاق باريس).
 -٤وسرريعقد م رؤمتر األط رراف وم رؤمتر/اجتمرراع كيوتررو جلسررات عامررة خ ر ل األسرربوع األول مررن
املؤمتر لتناول بنود جدويل أعماهلما ال مل ححتل إىل هيئة املشورة أو هيئة التنفيذ أو فريق اتفاق باريس.
 -٥وخ ر ل م رؤمتر م رراكش ،س ررتحنظم اجللس ررات وفقررا س ررتنتاجات هيئ ررة التنفي ررذ( )٣لض ررما
احتام املمارسات الواضحة والفعالرة يف إدارة الوقرت ،وكرذلك اىجرراءات وسارسرات العمرل ذات
الصلة ال اتفقت عليها مجيع األطراف.
__________

()2
()٣
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 -6وبغيررة ضررما إمكانيررة شهيررز مشرراريع النصرروم وإتاحتهررا رميررع اللغررات الر يررة لألمررم
املتحدة قبل عرضها عل مؤمتر األطراف ومؤمتر/اجتماع كيوترو للنظرر فيهرا واعتمادهرا ،والسرماح
بر ر ر غ ق املر ر رؤمتر يف الوق ر ررت املناس ر ررب ،مل ر ررب أ حختت ر ررتم مجي ر ررع املفاوض ر ررات يف مر ر رؤمتر األطر ر رراف
ومؤمتر/اجتماع كيوتو حبلول يوم األربعاء  16تشرين الثاين/نوفمرب.
 -7ووفقا ل ستنتاجات ال اعتمدهتا هيئة التنفيذ يف دورهتا األربعني( ،)٤ححدِّد موعد انتهراء
مجي ررع اجللس ررات يف أج ررل أقص ررا الس رراعة  18/00م ررن ك ررل ي رروم ،مل ررنا األط ر رراف وا موع ررات
اىقليميررة وقتررا كافيررا للتحضررري لليلسررات اليوميررة ،ولكررن ملرروز يف وررروف اسررتثنائية ،ووفقررا لكررل
حالة عل حدة ،أ تستمر اجللسات لساعتني إىل ث ث ساعات.
 -8وأوصررت هيئررة التنفيررذ أيضررا( )٥األمانررة بررأ تتبررع ،عنررد تنظرريم فرتات الرردورات ،املمارسررة
القائمة عل عدم عقد أكثر من جلستني مرن اجللسرات العامرة و/أو جلسرات أفرقرة ا تصرال يف
وق ررت واح ررد ،وب ررأ حت رررم ،ق رردر اىمك ررا  ،علر ر أ تحعق ررد يف وق ررت واح ررد أكث ررر م ررن س ررت
جلسات ،مبا يف ذلرك اجللسرات غرري الر يرة .وأوصرت هيئرة التنفيرذ األمانرة كرذلك برأ تواصرل،
عنررد حتديررد اجلرردول الررزمين لليلسررات ،مراعرراة القيررود ال ر تواجههررا الوفررود ،وبررأ تتينررب قرردر
اىمكا أوجه التعارض بني مواعيد اجللسات ال تتناول قضايا متماثلة.
 -٩وسيحست ر ررد مببر رراد ا نفتر رراح والشر ررفافية والشر ررمول يف تنظر رريم األعم ر رال خ ر ر ل م ر رؤمتر
مرراكش .وحتقيقررا هلررذ الغايررة ،سيسررتمر بررذل اجلهررود ،علر غررار املرؤمترات األخرررية ،لتطبيررق هررذ
املبرراد مررن خ ر ل ا سررتعانة باجللسررات العامررة غررري الر يررة للوقرروف عل ر مررا أححرررز مررن تقرردم
وضرما الشرفافية ،وتعزيرز إتاحررة الوثرائق إلكتونيرا ،واىعر عررن اجللسرات يف الوقرت املناسررب،
وبر ر معلوم ررات اجللس ررات ع رررب دائ رررة تلفزيوني ررة مغلق ررة ،وم ررن خر ر ل املوق ررع الش رربكي ل تفاقي ررة

وتويت.
اىطارية،
(ب) الجزء الرفيع المستوى
 -10سرريحفتتا اجلررزء الرفيررع املسررتوك يف صررباح يرروم الث ثرراء  1٥تش ررين الثرراين/نوفمرب (انظ ررر
الفقرات  12٤-11٥أدنا ).
 -11ويف  8آب/أغسطس  ،2016وجه ملك املغرب دعوات إىل رؤساء الدول واحلكومات
وستبلغ األطرراف ،قبرل افتتراح
حلضور اجلزء الرفيع املستوك يوم الث ثاء  1٥تشرين الثاين/نوفمرب .ح
مؤمتر مراكش ،مبعلومات إضافية عن مشاركة القادة.
(ج) األحداث المقررة واألحداث األخرى
 -12من املقرر عقد ث ثة أحداث خ ل مؤمتر مراكش:

__________

()٤
()٥
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احل روار التيسررريك املتعلررق بتعزيررز مسررتوك الطمرروح والرردعم( ،)6الررذك سرريعقد يف
(أ )
جرزأين .فسرريحعقد اجلررزء األول مررن احلروار يرروم اجلمعررة  11تشررين الثرراين/نوفمرب ،وسيسررع لتقيرريم
التقرردم ازرررز يف جمررايل الطمرروح والرردعم ،فضر عررن عرررض دراسررات حررا ت إفراديررة أو مبررادرات
حمددة .وسيحعقد اجلزء الثاين يف صباح يوم األربعاء  16تشرين الثاين/نوفمرب ىتاحة ا رال للروزراء
لإلسهام يف احلروار وإجرراء مناقشرة سياسراتية لتحديرد الفررم الكفيلرة بتعزيرز مسرتوك الطمروح يف
إجراءات التخفيف وتقدمي الدعم وتعبئته؛
(ب) احلوار الوزارك الثاين الرفيرع املسرتوك الرذك يحعقرد مررة كرل سرنتني بشرأ التمويرل
املتعلق باملناخ( .)7وسيحنظم هذا احلدث بعد وهر يروم األربعراء  16تشررين الثراين/نوفمرب ،وسرريكز
أساس ررا عل ر ر متوي ررل إج ر رراءات التكي ررف ،و س رريما التح ررديات والف رررم يف تعبئ ررة امل ر روارد املالي ررة
وتقررد ها واحلصررول عليهررا بالقرردر ال ر زم للتصرردك لآلثررار املتزايرردة لتغررري املنرراخ يف سررياق التنميررة
املسررتدامة .وسيست ررد احل روار بتقريررر حلقررة العمررل املعقررودة أثنرراء الرردورة يف عررام  2016بشررأ
التمويررل الطويررل األجررل املتعلررق باملنرراخ ،وبعمليررة التقيرريم والعرررض العررام لفررتة السررنتني لترردفقات
التمويل املتعلق باملناخ ال ستيريها اللينة الدائمة املعنية بالتمويل يف عام 2016؛
(ج) احلدث الرفيع املستوك بشأ تعزيز اىجراءات املتعلقة باملناخ( .)8وسريحنظم هرذا
احلدث يف صرباح يروم اخلمريس  17تشررين الثراين/نوفمرب .وخر ل مرؤمتر مرراكش ،سرتنظم مؤازرترا
العمرل املنرراخي الرفيعترا املسررتوك ،السريدة حكيمررة احليطرري والسريدة لررورونس توبيانرا أيضررا جمموعررة
من األحرداث تتنراول جمرا ت مواضريعية ةترارة سرتتيا فرصرة لعررض اىجرراءات املتخرذة وآثارهرا.
وستفس ررا مؤازرت ررا العم ررل املن رراخي ا ررال أيض ررا ىجر رراء حر روارات تش رراركية بش ررأ ا حتياج ررات
والتحديات والسمات اخلاصة لبعض القطاعات املدرجة يف ا ا ت املواضيعية ،للمسراعدة علر
حتدي ررد أولوي ررات خط ررة عم ررل مر رؤازريت العم ررل املن رراخي يف ع ررام  .2017وس ررتقدم مؤازرت ررا العم ررل
املناخي تقريرا عن أنشطتهما اجلارية طوال عام .2016
 -1٣وأحاط ررت هيئ ررة التنفي ررذ وهيئ ررة املش ررورة يف ال رردورة الرابع ررة واألربع ررني لك ررل منهم ررا علم ررا
باهتمام بعض األطراف بتنظيم حدث رفيع املستوك بشأ التنويع ا قتصرادك والتنميرة املسرتدامة
خ ل الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطرراف( .)٩ويف هرذا الصردد ،سيضرع رئريس مرؤمتر األطرراف
يف دورترره الثانيررة والعشررين ،مبسرراعدة مررن األمانررة ،التتيبررات ال زمررة لتنظرريم حرردث رفيررع املسررتوك
بشأ التحول ا قتصادك املستدام والتنويع ا قتصادك.
وسررتبلغ األط رراف ،قبررل افتترراح
 -1٤وسررتحنظم أحررداث عديرردة أخرررك خ ر ل م رؤمتر م رراكش .ح
املؤمتر ،مبعلومات إضافية عن األنشطة املقررة واألنشطة األخرك.

__________

()6
()7
()8
()٩

6

املقرر /1م أ ،21-الفقرة .11٥
املقرر /٣م أ ،1٩-الفقرة  ،1٣واملقرر /٥م أ ،21-الفقرتا  ٤و.٥
املقرر /1م أ ،21-الفقرة .120
 ،FCCC/SBI/2016/8الفقرة  ،118و ،FCCC/SBSTA/2016/2الفقرة .٥2
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ثالث ا -شروح جدول األعمال المؤقت
 -1افتتاح الدورة
 -1٥سرتفتتا الردورة الثانيررة والعشررين ملرؤمتر األطرراف رئيسرة دورتره احلاديررة والعشررين ،السرريدة
سيغولني غوايال (فرنسا).
 -2المسائل التنظيمية
(أ) انتخاب رئيس مؤتمر األطراف في دورته الثانية والعشرين
 -16معلومات أساسية :ستدعو رئيسة الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف إىل انتخاب وزير
الشؤو اخلارجية والتعاو يف املغرب ،السيد ص ح الدين مزوار ،رئيسا للدورة الثانية والعشرين ملؤمتر
األطرراف .وقررد عيتنررت السرريد مررزوار جمموعرةح الرردول األفريقيررة وفقررا ملبرردأ تنرراوب ا موعررات اىقليميررة
عل الرئاسة  .وسيعمل أيضا رئيسا ملؤمتر/اجتماع كيوتو يف دورته الثانية عشرة.
(ب) اعتماد النظام الداخلي
 -17معلوم ررات أساسر ررية :قر ررررت األط ر رراف ،يف الر رردورة احلادير ررة والعش ر ررين مل ر رؤمتر األط ر رراف،
مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقة  ،FCCC/CP/1996/2باستثناء املرادة ،٤2
واتفقررت علر أ تواصررل الرئيسرة املشرراورات خر ل فررتة مررا بررني الرردورات وتحقر تدم تقريررا إىل مرؤمتر
األطراف يف دورته الثانية والعشرين يف حال حدوث أك تطورات جديدة.
 -18اىج رراء :قررد يررود م رؤمتر األط رراف أ يقرررر مواصررلة تطبيررق مشررروع النظررام الررداخلي وأ
يدعو رئيس الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف إىل إجراء مشاورات سعيا للتوصرل إىل اعتمراد
النظام الداخلي .
FCCC/CP/1996/2

املسررائل التنظيمي ررة :اعتمرراد النظ ررام الررداخلي .مررذكرة
أعدهتا األمانة

(ج) إقرار جدول األعمال
 -1٩معلومررات أساسررية :أعر تدت األمانررة ،با تفرراق مررع رئيسررة الرردورة احلاديررة والعشررين ملرؤمتر
األطراف ،مشروع جدول األعمرال املؤقرت للردورة الثانيرة والعشررين ملرؤمتر األطرراف ،بعرد التشراور
مع املكتب ومع األطراف.
 -20اىجراء :سيحدع مؤمتر األطراف إىل إقرار جدول أعماله.
FCCC/CP/2016/1
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(د) انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس
 -21معلومات أساسية :بناء عل طلب من رئيسرة الردورة احلاديرة والعشررين ملرؤمتر األطرراف،
برردأت يف دوريت اهليئتررني الفرررعيتني املعقررودتني يف بررو يف أيار/مررايو  2016مشرراورات مررع رؤسرراء
ومنسررقي ا موعررات اىقليميررة وفئررات املنظمررات لتسررمية أعضرراء مكتررب الرردورة الثانيررة والعشررين
ملرؤمتر األطرراف والرردورة الثانيررة عشرررة ملؤمتر/اجتمرراع كيوتررو .وأحبلررغ الرؤسرراء واملنسررقو بررأ املوعررد
النهائي لتقردمي الت ريحات هرو  11تشررين الثراين/نوفمرب  .2016واألطرراف مردعوة إىل الرجروع
إىل املقررين /٣6م أ 7-و/2٣م أ 18-والنظر ج تديا يف تر يا نساء لشرغل املناصرب ا نتخابيرة
يف اهليئات ال تحنشأ مبقتض ا تفاقية.
 -22اىج رراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل انتخرراب أعضرراء مكتررب دورترره الثانيررة والعش ررين
والدورة الثانية عشرة ملؤمتر/اجتماع كيوتو يف أقرب فرصة سكنة عقب انتهاء املشاورات.
(ه) قبول المنظمات بصفة مراقب
 -2٣معلوم ررات أساسر ررية :سر ررتحعرض عل ر ر م ر رؤمتر األط ر رراف الوثيقر ررة  FCCC/CP/2016/3ال ر ر
تتضرمن قائمرة املنظمرات الر تلرتمس قبوهلرا بصرفة مراقرب ،وذلرك بعرد أ استعرضرها ونظرر فيهررا
مكتب الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر/اجتماع كيوتو(.)10
 -2٤اىجراء :سيحدع مؤمتر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب.
FCCC/CP/2016/3

قب ررول امل ر رراقبني :املنظم ررات املقدم ررة لطل ررب احلص ررول
عل صفة مراقب .مذكرة من األمانة

(و) تنظيم األعمال ،بما في ذلك أعمال دورتي الهيئتين

الفرعيتين

 -2٥اىجرراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل ا تفرراق علر تنظرريم أعمررال الرردورة ،مبررا يف ذلررك
اجلدول الزمين املقتح لليلسرات (انظرر الفقررات  1٤-1أعر ) ،وإحالرة البنرود إىل هيئرة املشرورة
وهيئة التنفيذ عل النحو املبني يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة.
 -26واسررتيابة للرردعوة املوجهررة مررن مؤمتر/اجتمرراع كيوتررو يف دورترره احلاديررة عشرررة ،سرريحدع
مرؤمتر األطرراف إىل أ يطلرب مررن فريرق اتفراق براريس أ يضررطلع باألعمرال التحضرريية الضرررورية
بشأ إمكانية خدمة صندوق التكيف تفاق باريس(.)11

__________

( )10وفق ر ررا للمق ر رررر /٣6م أإ ،1-س ر رريحطبق إجر ر رراء واح ر ررد لقب ر ررول املنظمر ر رات املراقب ر ررة ل ر رردك دورات مر ر رؤمتر األطر ر رراف
ومؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو ،عل أ يتوىل مؤمتر األطراف البت يف قبول املنظمات املراقبة.
( )11تررنص الفق رررة  ٩مررن املقرررر /1م أإ 11-عل ر أ يرردعو مؤمتر/اجتمرراع أط رراف كيوت ررو م رؤمتر األط رراف يف دورترره
الثانيرة والعشررين إىل أ يطلرب مررن فريرق اتفراق برراريس أ يضرطلع باألعمرال التحضررريية الضررورية بشرأ املسررألة
املش ررار إليه ررا يف الفق رررة  8م ررن املق رررر نفس رره ،وأ ي ررل توص ررية إىل مؤمتر/اجتم رراع أطر رراف كيوت ررو لينظ ررر فيه ررا
ويعتمدها يف موعد يتياوز دورته اخلامسة عشرة (تشرين الثاين/نوفمرب .)201٩
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 -27وسيحدع مؤمتر األطراف كذلك إىل تنظيم األعمال عل حنو يتسم مبا يكفي من املرونة
ل ستيابة للظروف املتغرية والتطورات اجلديردة ،ويست رد مببراد ا نفتراح والشرفافية والشرمول،
و كن أ يكفل الوفاء بالو يات املسندة إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية والعشرين.
FCCC/CP/2016/1

FCCC/SBSTA/2016/3

FCCC/SBI/2016/9

FCCC/APA/2016/3

جدول األعمرال املؤقرت و رروحه .مرذكرة مقدمرة مرن
األمينة التنفيذية
جدول األعمرال املؤقرت و رروحه .مرذكرة مقدمرة مرن
األمينة التنفيذية
جدول األعمرال املؤقرت و رروحه .مرذكرة مقدمرة مرن
األمينة التنفيذية
جدول األعمرال املؤقرت و رروحه .مرذكرة مقدمرة مرن
األمينة التنفيذية

(ز) مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة
 -28معلومررات أساسررية :مررن املطلرروب اخترراذ قررار يف الرردورة الثانيررة والعشررين مل رؤمتر األط رراف
بشررأ البلررد املضرريف للرردورة الثالثررة والعشررين ملرؤمتر األطرراف والرردورة الثالثررة عشرررة ملؤمتر/اجتمرراع
كيوتررو ،الررذك سرريكو  ،وفقررا ملبرردأ التنرراوب بررني ا موعررات اىقليميررة ،مررن جمموعررة دول آسرريا
وازيط اهلاد .
 -2٩وفيمررا يتعلررق بالرردورات املقبلررة األخرررك ،سرريكو رئرريس الرردورة الرابعررة والعش ررين مل رؤمتر
األطرراف والردورة الرابعررة عشررة ملؤمتر/اجتمراع كيوتررو مرن جمموعرة دول أوروبررا الشررقية ،متا ريا مررع
مبدأ التناوب بني ا موعات اىقليمية.
 -٣0وقد أوصت هيئة التنفيذ ،يف دورهتا الرابعة واألربعرني ،مبواعيرد فرتات انعقراد الردورات يف
عام .)12(2021
 -٣1اىجرراء :ملررب عل ر م رؤمتر األط رراف أ يتخررذ ق ررارا بشررأ البلررد املضرريف للرردورة الثالثررة
والعشر ررين ملر رؤمتر األطر رراف وال رردورة الثالث ررة عش رررة ملؤمتر/اجتم رراع كيوت ررو ومواعي ررد فر رتات انعق رراد
الرردورات يف عررام  .2021وقررد يررود م رؤمتر األط رراف أيضررا أ يرردعو األط رراف املهتمررة إىل تقرردمي
عروضررها ستضررافة الرردورة الرابعررة والعشررين مل رؤمتر األطرراف والرردورة الرابعررة عشرررة ملؤمتر/اجتمرراع
كيوتو ،ويتخذ أك إجراء إضايف يرا مناسبا.

__________

( ،FCCC/SBI/2016/8 )12الفقرة .1٥٥
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(ح) اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض
 -٣2معلومررات أساسررية :وفقررا للمررادة  1٩مررن مشررروع النظررام الررداخلي املعمررول برره ،تحقرردم
وثائق تفويض سثلي األطراف ،وكذلك أ اء املمثلني املناوبني واملستشرارين ،إىل األمانرة يف موعرد
يتياوز  2٤ساعة بعد افتتاح الدورة .وتحبلغ األمانة أيضرا برأك تغيرري حرق يف تشركيلة الوفرد.
وملررب أ تصرردر وثررائق التفررويض إمررا عررن رئرريس الدولررة أو احلكومررة أو عررن وزيررر اخلارجيررة ،أو
تصدر ،إذا كا األمر يتعلق مبنظمة للتكامل ا قتصادك ،عن السلطة املختصة يف تلك املنظمة.
وسيفحص املكتب وثائق التفرويض ويقردم تقريرر بشرأيا ليعتمرد مرؤمتر األطرراف (املرادة  20مرن
مش ررروع النظ ررام ال ررداخلي) .و ررق للممثل ررني املش رراركة يف ال رردورة بص ررفة مؤقت ررة ريثم ررا يب ررت مر رؤمتر
األط رراف يف قبررول وثررائق تفويضررهم (املررادة  21مررن مشررروع النظررام الررداخلي) .واألط رراف ال ر
ل ررديها وث ررائق تف ررويض ص ررحيحة ه رري وح رردها ال ر ر س ر ريمكنها املش رراركة يف اعتم رراد املق ررررات أو
التعدي ت امل رردخلة عل ا تفاقية.
ح
 -٣٣اىج ر رراء :س رريحدع م ر رؤمتر األط ر رراف إىل اعتمر رراد التقري ررر املتعل ررق بوث ررائق تف ررويض سثلر رري
األط رراف الررذين ضرررو دورترره الثانيررة والعش ررين .وملرروز للممثلررني أ يشرراركوا بصررفة مؤقتررة يف
انتظار هذا اىجراء.

 -3تقارير الهيئات الفرعية
(أ) تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 -٣٤معلومررات أساسررية :سرريحبلتغ رئرريس هيئررة املشررورة عررن أك مشرراريع مقررررات واسررتنتاجات
يوص هبا يف الدورتني الرابعة واألربعني واخلامسرة واألربعرني للهيئرة كري ينظرر فيهرا مرؤمتر األطرراف
ويعتمدها يف دورته الثانية والعشرين ،كما سيبلغ عن أك قضايا أخرك كلف مؤمتر األطرراف هيئرة
املشورة بالنظر فيها.
 -٣٥اىجر رراء :س رريحدع مر رؤمتر األطر رراف إىل اىحاط ررة علم ررا بالتق رردم از رررز يف أعم ررال هيئ ررة
عتمادها .

املشورة يف عام  2016والنظر يف مشاريع املقررات وا ستنتاجات املوص هبا
FCCC/SBSTA/2016/2

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عرن
دورهت ررا الرابع ررة واألربع ررني ،املعق ررودة يف ب ررو يف الف ررتة
من  16إىل  26أيار/مايو 2016

(ب) تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ
 -٣6معلومررات أساسررية :سرريحبلتغ رئرريس هيئررة التنفيررذ عررن أك مشرراريع مقررررات واسررتنتاجات
يوص هبا يف الدورتني الرابعة واألربعني واخلامسرة واألربعرني للهيئرة كري ينظرر فيهرا مرؤمتر األطرراف
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ويعتمدها يف دورته الثانية والعشرين ،كما سيحبلتغ عن أك قضايا أخرك كلف مؤمتر األطرراف هيئرة
التنفيذ بالنظر فيها.
 -٣7اىجر رراء :س رريحدع مر رؤمتر األطر رراف إىل اىحاط ررة علم ررا بالتق رردم از رررز يف أعم ررال هيئ ررة
التنفيذ يف عام  2016والنظر يف مشاريع املقررات وا ستنتاجات املوص هبا عتمادها .
FCCC/SBI/2016/8

Add.1
و

تقرير ر ررر اهليئر ر ررة الفرعير ر ررة للتنفير ر ررذ عر ر ررن دورهتر ر ررا الرابعر ر ررة
واألربعني املعقودة يف بو  ،يف الفتة من  16إىل 26
أيار/مايو 2016

(ج) تقرير الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
 -٣8معلومات أساسية :قرر مؤمتر األطراف ،مبوجب مقرر /1م أ ،21-إنشاء الفريق العامل
املخصص املعين باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس) ليحع تد لدخول اتفاق باريس حيز النفاذ ولعقد
الرردورة األوىل مل رؤمتر األط رراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األط رراف يف اتفرراق برراريس (مؤمتر/اجتمرراع
أطراف باريس)؛ وعقد فريق اتفاق باريس اجلزء األول من دورته األوىل يف الفتة من  16إىل 26
أيار/مايو  2016يف بو  ،وأع تد تقريرا عن ذلك ترد اى ارة إليه أدنرا  .وسريحعقد اجلرزء الثراين مرن
الدورة األوىل بالتزامن مع الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف يف مراكش.
 -٣٩وسيقدم الرئيسا املتشاركا لفريق اتفاق باريس تقريرا عن التقدم ازرز يف عملره إعردادا
لدخول اتفاق باريس حيز النفاذ ولعقد الدورة األوىل ملؤمتر/اجتماع أطراف باريس.
 -٤0اىجراء :سيحدع مؤمتر األطرراف إىل النظرر يف تقريرر فريرق اتفراق براريس عمرا أحررز مرن
تقدم يف عمله يف عام  2016واختاذ أك إجراء يرا مناسبا.
FCCC/APA/2016/2

تقريررر الفريررق العامررل املخصررص املعررين باتفرراق برراريس
عرن اجلرزء األول مرن دورتره األوىل ،املعقرود يف برو يف
الفتة من  16إىل  26أيار/مايو2016

 -4التحضيرات لدخول اتفاق باريس حيز النفاذ ولعقد الدورة األولى لمؤؤتمر األطؤراف العامؤل
بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس
 -٤1معلومررات أساسررية :اعتمررد م رؤمتر األط رراف ،مبوجررب املقرررر /1م أ ،21-اتفرراق برراريس
ودعا األطراف يف ا تفاقية إىل أ توقع ا تفاق أثناء امللتق الرفيع املستوك لتوقيع ا تفاق املقرر
أ يعقررد األمررني العررام لألمررم املتحرردة يف  22نيسررا /أبريل  ،2016أو يف أقرررب فرصررة سكنررة
ل ررديها ،وأ ت ررودع ،يف أق رررب وق ررت سك ررن ،ص رركول تص ررديقها علر ر ا تف رراق أو قبوهل ررا إي ررا أو
موافقتها عليه أو انضمامها إليه ،حسب ا قتضاء(.)1٣

__________

( )1٣املقرر /1م أ ،21-الفقرة .٤
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 -٤2وقرر مؤمتر األطراف مبوجب املقرر نفسه اى راف عل تنفيذ برنام العمل النا ئ عن
الطلبات ذات الصلة الواردة يف ذلك املقرر( .)1٤وطلب مؤمتر األطراف إىل فريق اتفاق باريس أ
يقردم بانتظررام تقرارير عررن التقردم الررذك رررز يف عملره وأ ينهرري هرذا العمررل حبلرول موعررد انعقرراد
الدورة األوىل ملؤمتر/اجتماع أطراف براريس( .)1٥وسرينظر مرؤمتر األطرراف أيضرا يف التقرارير املقدمرة
مررن اهليئ رات الفرعي رة واهليئررات املنشررأة ،وكررذلك مررن كيانررات أخرررك ،عررن التقرردم ازرررز يف تنفيررذ
برنام العمل النا ئ عن املقرر /1م أ.21-
 -٤٣وخ ر ر ل دورات اهليئر ررات الفرعير ررة ال ر ر حعقر رردت يف بر ررو يف أيار/مر ررايو  ،2016أجر رررت
الرئاس ررة احلالي ررة والرئاس ررة املقبل ررة مش رراورات غ ررري ر ي ررة م ررع األط رراف بش ررأ الطرائ ررق ال ر تكف ررل
الشمولية يف وضع ئحة قواعد اتفاق باريس يف حال بدء نفاذ يف وقت مبكرر يف عرام 2016
أو عام  .2017وترد مذكرة عن تلك املشاورات يف املوقع الشبكي ل تفاقية(.)16
 -٤٤اىج رراء :س رريحدع مر رؤمتر األطر رراف إىل النظ ررر يف حال ررة التوقي ررع والتص ررديق علر ر اتف رراق
باريس .وسيحدع مؤمتر األطراف أيضا إىل النظر يف التقردم ازررز يف تنفيرذ برنرام العمرل النا رئ
ع ررن املق رررر /1م أ ،21-فضر ر ع ررن التق رردم از رررز يف األعم ررال التحضر رريية لعق ررد ال رردورة األوىل
ملؤمتر/اجتماع أطراف باريس .وسيحدع مؤمتر األطراف كذلك إىل اختاذ أك إجراء يرا مناسبا.
FCCC/SBSTA/2016/2

 FCCC/SBI/2016/8و 
Add.1

FCCC/APA/2016/2

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عرن
دورهتا الرابعة واألربعني ،املعقودة يف بو يف الفتة من
 16إىل  26أيار/مايو 2016

تقرير ر ررر اهليئر ر ررة الفرعير ر ررة للتنفير ر ررذ عر ر ررن دورهتر ر ررا الرابعر ر ررة
واألربعني ،املعقودة يف بو يف الفتة من  16إىل 26
أيار/مايو 2016
تقريررر الفريررق العامررل املخصررص املعررين باتفرراق برراريس
عرن اجلرزء األول مرن دورتره األوىل ،املعقرود يف برو يف
الفتة من  16إىل  26أيار/مايو2016

__________

( )1٤املقرر /1م أ ،21-الفقرة .٩
( )1٥املقرر /1م أ ،21-الفقرة .10
(.<http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/eif_summary.pdf> )16
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 -5النظؤؤر فؤؤي المقترحؤؤات المقدمؤؤة مؤؤن األط ؤراف إلدخؤؤال تعؤؤدي ت علؤؤى التفاقيؤؤة بموجؤؤب
المادة15
 -٤٥معلومررات أساسررية :تتضررمن املررادة  1٥مررن ا تفاقيررة إج رراءات إدخررال تعرردي ت عل ر
ا تفاقية .ووفقا هلذ املادة ،قدمت األطراف مقتحني لكي ينظر فيهما مرؤمتر األطرراف يف دورتره
السابعة عشرة.
(أ) مقترح مقدم من التحاد الروسي لتعديل الفقرة (2و) من المادة  4من التفاقية
 -٤6معلوم ررات أساس ررية :أح ررال ا حت رراد الروس رري إىل األمان ررة ،يف رس ررالة مؤرخ ررة  2٤أي ررار/
مررايو  ،2011نررص مقررتح( )17لتعررديل الفقرررة (2و) مررن املررادة  ٤مررن ا تفاقيررة .وأرسررلت األمانررة
املقتح إىل األطراف يف ا تفاقية واملوقعني عليها قبل انعقاد الردورة السرابعة عشررة ملرؤمتر األطرراف
بستة أ هر ،وأرسلته إىل الوديع للعلم يف  22حزيرا /يونيه . 2011
 -٤7وقرررر مرؤمتر األطرراف يف دورترره احلاديررة والعشررين أ يرردرج هررذا البنررد الفرعرري يف جرردول
األعمال املؤقت لدورته الثانية والعشرين(.)18
 -٤8اىجراء :سيحدع مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا املقتح واختاذ أك إجراء يرا مناسبا.
FCCC/CP/2011/5

مقتح مقدم من ا حتاد الروسي لتعرديل الفقررة (2و)
من املادة  ٤من ا تفاقية .مذكرة مقدمة من األمانة.

(ب) مقترح مقدم من بابوا غينيا الجديدة والمكسيك لتعديل المادتين  7و 18من التفاقية
 -٤٩معلومر ررات أساسر ررية :أحالر ررت بر ررابوا غينير ررا اجلدير رردة واملكسر رريك إىل األمانر ررة ،يف رسر ررالة
مؤرخ ررة  26أيار/م ررايو  ،2011ن ررص مق ررتح لتع ررديل امل ررادتني  7و 18م ررن ا تفاقي ررة .وأرس ررلت
األمانررة املقررتح إىل األطرراف يف ا تفاقيررة واملرروقعني عليهررا قبررل انعقرراد الرردورة السررابعة عشرررة ملرؤمتر
األطراف بستة أ هر ،وأرسلته إىل الوديع للعلم يف  22حزيرا /يونيه . 2011
 -٥0وأ ررار ال ررئيس ،يف الرردورة السررابعة عشرررة مل رؤمتر األط رراف ،إىل تلقرري مقررتح مررنقا(.)1٩
وقرررر مرؤمتر األطرراف يف دورترره احلاديررة والعشررين أ يرردرج هررذا البنررد الفرعرري يف جرردول األعمررال
املؤقت لدورته الثانية والعشرين(.)20

__________

(.FCCC/CP/2011/5 )17
( ،FCCC/CP/2015/10 )18الفقرة .81
(.FCCC/CP/2011/4/Rev.1 )1٩
( ،FCCC/CP/2015/10 )20الفقرة .8٣
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 -٥1اىجراء :سيحدع مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا املقتح واختاذ أك إجراء يرا مناسبا.
FCCC/CP/2011/4/Rev.1

مقتح منقا مقدم من بابوا غينيا اجلديردة واملكسريك
لتعديل املادتني  7و 18من ا تفاقيرة .مرذكرة مقدمرة
من األمانة.


التكيف
 -6تقرير لجنة
 -٥2معلومات أساسية :طلب مؤمتر األطراف ،مبوجب مقرر /2م أ ،17-إىل جلنرة التكيرف
أ تقدم إليه تقارير سنوية عن طريق اهليئتني الفرعيتني .وقرر مؤمتر األطرراف مبوجرب املقررر نفسره
أ يستعرض يف دورتره الثانيرة والعشررين فعاليرة جلنرة التكيرف وأداءهرا ،بغيرة اعتمراد مقررر مناسرب
بشأ نتائ هذا ا ستعراض.
 -٥٣اىج رراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل إحالررة هررذا البنررد إىل هيئررة املشررورة وهيئررة التنفيررذ
للنظررر فيرره ،وإىل اخترراذ أك إج رراء ي ررا مناسرربا اسررتنادا إىل توصررياهتما .وسرريحدع م رؤمتر األط رراف

التكيف.
كذلك إىل انتخاب أعضاء جلنة
FCCC/SB/2016/2

تقرير جلنة التكيف

 -7آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ
 -٥٤معلومات أساسية :أنشأ مؤمتر األطراف ،مبوجب املقرر /2م أ ،1٩-آلية وارسو الدولية
املعنيررة باخلسررائر واألضررار املرتبطررة بتررأثريات تغررري املنرراخ ،عل ر أ يستعرضررها ويسررتعرض هيكلهررا
وو يتهررا وفعاليتهررا يف دورترره الثانيررة والعش ررين ،هبرردف اعتمرراد مقرررر مناسررب بشررأ نتررائ هررذا
ا ستعراض( .)21وطلب إىل اللينرة التنفيذيرة آلليرة وارسرو الدوليرة أ تقر تدم تقريررا سرنويا إىل مرؤمتر
()22
األطراف عن طريق هيئة املشورة وهيئة التنفيذ ،وأ تحع تد توصيات حسب ا قتضاء .
 -٥٥وطلررب مرؤمتر األطرراف يف دورترره احلاديررة والعشررين إىل اللينررة التنفيذيررة أ تنشررئ مرك رزا
لتب ررادل املعلوم ررات م ررن أج ررل حتوي ررل املخ رراطر يك ررو مس ررتودعا للمعلوم ررات ع ررن الت ررأمني وحتوي ررل
املخاطر( ،)2٣وأ تنشئ فرقة عمل لوضع توصيات تتعلق برنحه متكاملرة لتينرب حرا ت التشررد
املرتبطررة باآلثررار الض ررارة لتغررري املنرراخ والتقلي ررل منهررا والتصرردك هل ررا( .)2٤وطلررب أيضررا إىل اللين ررة
تضمن تقريرها السنوك معلومات عن التقدم ازرز هبذا الشأ (.)2٥
التنفيذية أ
ت
__________

()21
()22
()2٣
()2٤
()2٥

14

املقرر /2م أ ،1٩-الفقرة .1
املقرر /2م أ ،1٩-الفقرة .٣
املقرر /1م أ ،21-الفقرة .٤8
املقرر /1م أ ،21-الفقرة .٤٩
املقرر /1م أ ،21-الفقرة .٥0
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 -٥6وردا علر طلررب مررن حتررالف الرردول اجلزريررة الصررغرية إىل رئيسررة الرردورة احلاديررة والعشررين
ملؤمتر األطراف ،عقدت الرئاسرة احلاليرة والرئاسرة املقبلرة مشراورات غرري ر يرة مرع األطرراف خر ل
الرردورة الرابعررة واألربعررني لك رل مررن اهليئتررني الفرررعيتني بشررأ اسررتعراض آليررة وارسررو الدوليررة املقرررر
إجراؤ خ ل الدورة الثانيرة والعشررين ملرؤمتر األطرراف .وتررد مرذكرة عرن تلرك املشراورات يف املوقرع
الشبكي ل تفاقية اىطارية(.)26
 -٥7اىج رراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل إحالررة هررذا البنررد إىل هيئررة املشررورة وهيئررة التنفيررذ
للنظر فيه ،وإىل اختاذ أك إجراء يرا مناسبا استنادا إىل توصياهتما .
FCCC/SB/2016/3

تقري ررر اللين ررة التنفيذي ررة آللي ررة وارس ررو الدولي ررة املعني ررة
باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري 
املناخ

 -8تطوير التكنولوجيات ونقلها
(أ) التقريؤؤر السؤؤنوم المشؤؤترة للجنؤؤة التنفيذيؤؤة المعنيؤؤة بالتكنولوجيؤؤا ومركؤؤز وشؤؤبكة تكنولوجيؤؤا

المناخ
 -٥8معلومررات أساسررية :قرررر مرؤمتر األطرراف ،مبوجررب مقرررر /17م أ ،20-أ علر اللينررة
التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا (اللينرة التنفيذيرة) ومركرز و ربكة تكنولوجيرا املنراخ (املركرز والشربكة)
أ يواصر تقرردمي تقريررر سررنوك مشررتل إىل مرؤمتر األطرراف ،مررن خر ل اهليئتررني الفرررعيتني ،بشررأ
أنشطة وأداء كل منه 
ما.
 -٥٩اىج رراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة املشررورة وهيئررة
التنفي ررذ للنظ ررر في رره ،وإىل اخت رراذ أك إجر رراء ير ررا مناس رربا اس ررتنادا إىل توص ررياهتما .وس رريحدع مر رؤمتر
األطراف كذلك إىل انتخاب أعضاء اللينرة التنفيذيرة واملمثلرني احلكروميني للميلرس ا ستشرارك
للمركز والشبكة.
FCCC/SB/2016/1

معلومات

التقري ر ررر الس ر ررنوك املشر ر ررتل للين ر ررة التنفيذي ر ررة املعنير ر ررة
بالتكنولوجي ررا ومرك ررز و رربكة تكنولوجي ررا املن رراخ لع ررام
2016

إضافية

><www.unfccc.int/ttclear

(ب) الروابط بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية ل تفاقية
 -60معلوم ر ررات أساس ر ررية :واف ر ررق م ر ر رؤمتر األط ر ر رراف ،مبوج ر ررب مق ر رررر /1م أ ،18-عل ر ر ر أ
ضري ،خر ل دورتره العشررين ،يف إقامرة روابرط بررني آليرة التكنولوجيرا واآلليرة املاليرة ل تفاقيرة ،مررع
__________

(.<http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/wim_summary.pdf> )26
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مراع ر رراة توص ر رريات جمل ر ررس الص ر ررندوق األخض ر ررر للمن ر رراخ ،الر ر ر حوض ر ررعت طبق ر ررا للفق ر رررة  17م ر ررن
املقررر /٣م أ ،17-وتوصرريات اللينررة التنفيذيررة املعنيررة بالتكنولوجيرا ،الر حوضررعت وفقررا للفقرررة 6
من املقرر /٤م أ.17-
 -61ودعا مؤمتر األطراف ،يف دورته احلاديرة والعشررين ،جملرس الصرندوق إىل تقردمي توصرياته،
وفقا للفقرة  62من املقرر /1م أ ،18-لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية والعشرين(.)27
 -62وطلب مؤمتر األطراف ،يف دورته احلادية والعشرين ،إىل اللينة التنفيذية واملركز والشربكة
والكيررانني التشررغيليني لآلليررة املاليررة مواصررلة التشرراور بشررأ الررروابط بررني آليررة التكنولوجيررا واآلليررة
املاليررة واملضرري يف تطويرهررا ،بسرربل منهررا عقررد حلقررة عمررل أثنرراء الرردورة الرابعررة واألربعررني لكررل مررن
اهليئتني الفرعيتني(.)28
 -6٣وطلررب أيضررا إىل اللينررة التنفيذيررة أ ترردرج ،يف تقريرهررا السررنوك ،ا سررتنتاجات النا ررئة
عررن األنشررطة املشررار إليهررا يف الفقرررة  62أع ر كرري ينظررر فيهررا م رؤمتر األط رراف يف دورترره الثانيررة
والعشرين ،مع مراعاة توصيات جملس الصندوق املشار إليها يف الفقرة  61أع (.)2٩
 -6٤اىجراء :سيحدع مؤمتر األطراف إىل النظر يف النتائ املستخلصة من املشراورات اجلاريرة
املش ررار إليه ررا يف الفق رررة  62أعر ر والتوص رريات املقدم ررة م ررن جمل ررس الص ررندوق املش ررار إليه ررا يف
الفق ررتني  60و 61أع ر هبرردف حتديررد الررروابط بررني آليررة التكنولوجيررا واآلليررة املاليررة واسررتكمال
عمله بشأ هذ املسألة.
FCCC/CP/2014/6

FCCC/SB/2016/1

FCCC/CP/2016/7
وAdd.1

معلومات إضافية

الررروابط بررني آليررة التكنولوجيررا واآلليررة املاليررة ل تفاقيررة:
توصيات اللينة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا
التقري ر ر ررر الس ر ر ررنوك املش ر ر ررتل للين ر ر ررة التنفيذي ر ر ررة املعني ر ر ررة
بالتكنولوجي ر ررا ومرك ر ررز و ر رربكة تكنولوجي ر ررا املن ر رراخ لع ر ررام
2016
تقري ر ررر الص ر ررندوق األخض ر ررر للمن ر رراخ املق ر رردم إىل مر ر رؤمتر
األطراف .مذكرة مقدمة من األمانة
><www.unfccc.int/focus/technology/items/7000.php
><www.gcfund.org

__________

( )27املقرر /1٣م أ ،21-الفقرة .٤
( )28املقرر /1٣م أ ،21-الفقرة .8
( )2٩املقرر /1٣م أ ،21-الفقرة .٩
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 -9السؤؤتعراا الثؤؤاني لمؤؤدى كفايؤؤة أحكؤؤام الفقؤرتين الفؤؤرعيتين (2أ) و(ب) مؤؤن المؤؤادة  4مؤؤن

التفاقية
 -6٥معلومرات أساسررية :ترنص الفقرررة (2د) مررن املرادة  ٤مررن ا تفاقيررة علر إجرراء اسررتعراض
ثررا د ملرردك كفايررة الفق ررتني الفرررعيتني (2أ) و(ب) مررن املررادة  ٤يف موعررد يتيرراوز  ٣1كررانو
األول/ديسمرب  .1٩٩8ويف الردورة الرابعرة ملرؤمتر األطرراف ،أبلرغ الررئيس األطرراف بتعر تذر التوصرل
إىل اتفاق عل أيرة اسرتنتاجات أو مقرررات بشرأ هرذ املسرألة .وأثنراء النظرر يف جردول األعمرال
املؤق ررت لل رردورة اخلامس ررة ملر رؤمتر األطر رراف ،اقتح ررت جمموع ررة ال  77والص ررني تع ررديل بن ررد ج رردول
األعمال هذا حبي يصبا كاآليت" :استعراض مدك كفاية تنفيذ أحكام الفقررتني الفررعيتني (2أ)
و(ب) من املادة  ٤من ا تفاقية" .ومل يحتوصل إىل اتفاق بشرأ هرذا ا قرتاح ،فرأقر املرؤمتر جردول
أعمال الدورة ،وأبق هذا البند معلقا .وأحدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورات مؤمتر
األط رراف مررن السادسررة إىل الثانيررة عشرررة ،مشررفوعا حبا ررية تحبررني التعررديل الررذك اقتحترره جمموعررة
ال  77والصني .وقرر مؤمتر األطراف ،يف دورته الثالثة عشرة ،بناء علر مقرتح مرن الررئيس ،دعروة
األمني التنفيذك إىل دراسة هذا الوضع يف ضوء ما دث من تطورات خ ل تلك الدورة وتقدمي
مقتحررات تنظررر فيهررا هيئررة التنفيررذ يف دورهتررا الثامنررة والعش ررين .وبنرراء عل ر اق رتاح مررن ال ررئيس،
قرر يف الردورة الرابعرة عشررة ملرؤمتر األطرراف إحالرة
واستنادا إىل التوصية املقدمة من هيئة التنفيذ ،تث ت
()٣0
النظ ررر يف ه ررذا البن ررد إىل ال رردورة السادس ررة عش رررة مل رؤمتر األط رراف  .وأرج ررأ م رؤمتر األطر رراف يف
دورتره السادسررة عشرررة النظررر يف هرذا البنررد ،بنرراء علر اقرتاح مرن الررئيس ،وعمر باملررادة  1٣مررن
مشروع النظام الداخلي املعمول به ،إىل دورته السابعة عشرة .ويف دورات مؤمتر األطراف السابعة
عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين واحلادية والعشرين ،أحقر جدول األعمال وأحبقي هذا
البنررد معلقررا ،وأجرررك الررئيس مشرراورات بشررأ املوضرروع وقرردم تقريررا عررن حصرريلتها إىل األطرراف.
ووافق مؤمتر األطراف يف دورتره احلاديرة والعشررين علر أ ينظرر يف هرذا البنرد خر ل دورتره الثانيرة
والعشرين ،وفقا للمادة  16من مشروع النظام الداخلي املعمول به.
 -66اىجراء :سيحدع مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند واختاذ أك إجراء يرا مناسبا.
 -10المسائل المتعلقة بالتمويل
(أ) التمويل الطويل األجل المتعلق بالمناخ
 -67معلوم ررات أساس ررية :طل ررب مر رؤمتر األط رراف ،يف مق رررر /٥م أ ،20-إىل األمان ررة تنظ رريم
حلقررات عمررل سررنوية خ ر ل الرردورات إىل غايررة عررام  ،2020وإعررداد تقريررر مرروجز عررن حلقررات
العمل كي ينظر فيه كل سنة مرؤمتر األطرراف واحلروار الروزارك الرفيرع املسرتوك الرذك يحعقرد مررة كرل
سررنتني بشررأ التمويررل املتعلررق باملنرراخ( .)٣1وقرررر مرؤمتر األطرراف أ تركررز حلقررات العمررل املعقررودة

__________

( ،FCCC/CP/2008/7 )٣0الفقرة .10
( )٣1املقرر /٥م أ ،20-الفقرة .12
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خ ر ل الرردورات ،يف عررامي  201٥و ،2016عل ر مسررائل متويررل التكيررف واحتياجررات الرردعم
املوج رره إىل البل رردا النامي ررة األطر رراف والتع رراو علر ر هتيئ ررة بيئ ررات متكيني ررة مع ررززة وتق رردمي ال رردعم
ألنشررطة التأهررب( .)٣2وطلررب م رؤمتر األطرراف يف ذلررك املقرررر إىل األمانررة أ تحع ر تد شميعررا وتوليف را
رنه املتبعررة لزيررادة التمويررل املتعلررق بتغررري
للتقررارير املقدمررة كررل سررنتني املتعلقررة با س رتاتيييات والر ح
املنرراخ يف الفررتة مررن عررام  201٤إىل عررام  ،2020ليحست ررد هبمررا يف حلقررات العمررل املعق ررودة
()٣٣
خ ل الدورات .
 -68ونحظمت حلقة عمل أثناء الردورة بشرأ التمويرل الطويرل األجرل املتعلرق باملنراخ ،برالتزامن
مع الدورة الرابعة واألربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني واجلزء األول من الدورة األوىل لفريرق اتفراق
برراريس يف أيار/مررايو  .)٣٤(2016وأثع ر تدت األمانررة تقري ررا مرروجزا عررن حلقررة العمررل ك ري ينظررر فيرره
مؤمتر األطراف ،أبرزت فيه مداو ت املشاركني ،مبن فيهم األطراف وسثلو من املؤسسرات املاليرة
الدوليررة ووكررا ت األمررم املتحرردة ومنظمررات ا تمررع املرردين ،وجهررات معنيررة أخرررك .وسيحست ررد
بنتائ حلقة العمل يف احلوار الوزارك الثاين الرفيع املستوك بشأ التمويل املتعلق باملناخ(.)٣٥
 -6٩اىجراء :سيحدع مؤمتر األطراف إىل النظر يف التقرير املوجز عن حلقة العمل واختراذ أك
إجراء يرا مناسبا .وسيحدع مؤمتر األطراف أيضا إىل تقدمي إر ادات بشأ تنظيم حلقات عمرل
يف املستقبل بشأ التمويل الطويل األجل.
FCCC/CP/2016/5

معلومات إضافية

حلقر ررة العمر ررل املعقر ررودة أثنر رراء الر رردورة يف عر ررام 2016
بش ررأ التموي ررل الطوي ررل األج ررل املتعل ررق باملن رراخ .تقري ررر
موجز مقدم من األمانة
><www.unfccc.int/6814.php
><www.unfccc.int/9518.php
<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/
>sessions.aspx

(ب) تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل واستعراا مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل
 -70معلوم ررات أساس ررية :ق رررر مر رؤمتر األطر رراف ،مبوج ررب مق رررر /2م أ ،17-أ تق رردم إلي رره
اللينة الدائمة املعنية بالتمويل (اللينة الدائمة) ،يف كل دورة عادية من دوراته ،تقارير وتوصريات
بشأ مجيع جوانب عملها ،لينظر فيها.
__________

()٣2
()٣٣
()٣٤
()٣٥

18

املقرر /٥م أ ،20-الفقرة .1٣
املقرر /٥م أ ،20-الفقرة .11
ترد الوثائق والشرائا املستخدمة أثناء حلقة العمل يف الرابط التايل.<http://www.unfccc.int/9518> :
املقرر /٥م أ ،21-الفقرة .٤
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 -71وطحلب إىل اللينة الدائمرة ،مبوجرب املقررر /6م أ ،21-أ تقردم إىل مرؤمتر األطرراف يف
دورترره الثانيررة والعشررين تقريررا عررن التقرردم ازرررز يف تنفيررذ خطررة عملهررا ،مبررا يف ذلررك نتررائ عمليررة
التقييم والعرض العام لفتة السنتني لتدفقات التمويل املتعلق باملناخ يف عام .2016
 -72وقرر مرؤمتر األطرراف ،مبوجرب املقررر /6م أ ،21-الشرروع يف دورتره الثانيرة والعشررين يف
اسررتعراض مهررام اللينررة الدائمررة املشررار إليهررا يف الفقرررة  2٣مررن املقرررر /6م أ .20-وطلررب مرؤمتر
األط رراف ،يف دورترره احلاديررة والعش ررين ،إىل هيئررة التنفيررذ أ تحع ر تد ،يف دورهتررا اخلامسررة واألربعررني،
مشروع اختصاصات استعراض مهام اللينة الدائمة عل أساس اآلراء املشار إليها يف الفقرة 11
من املقرر /6م أ.)٣6(21-
 -7٣اىجراء :سيحدع مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير اللينة الدائمة واختاذ أك إجراء يررا
مناسرربا .وسرريحدع م رؤمتر األط رراف كررذلك إىل انتخرراب أعضرراء اللينررة الدائمررة .وسرريحدع م رؤمتر
األط رراف أيضررا إىل حب ر واعتمرراد مشررروع اختصاصررات اسررتعراض مهررام اللينررة الدائمررة الررذك
أعدته هيئة التنفيذ.
FCCC/CP/2016/8

FCCC/CP/2016/MISC.1

تقريررر اللينررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل املقرردم إىل م رؤمتر
األطراف
Views on the terms of reference for the review of
the functions of the Standing Committee on
Finance

(ج) تقريؤؤر الصؤؤندوق األخضؤؤر للمنؤؤاخ المقؤؤدم إلؤؤى مؤؤؤتمر األط ؤراف واإلرشؤؤادات الموجهؤؤة إلؤؤى
الصندوق األخضر للمناخ

 -7٤معلوم ررات أساس ررية :يق رردم جمل ررس الص ررندوق األخض ررر للمن رراخ تقرير ررا س ررنويا إىل مر رؤمتر
األطرراف عل ر النحررو املنصرروم عليرره يف صررك إدارترره()٣7؛ ويتضررمن هررذا التقريررر معلومررات مثررل
تنفيررذ اىر ررادات املقدمررة يف الرردورة احلاديررة والعش ررين مل رؤمتر األط رراف ويف سررائر املقررررات ذات
الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف(.)٣8
 -7٥واس ررتيابة مل ررا ت ررنص علي رره الفق رررة (121ب) م ررن املق رررر /2م أ ،17-س ررتقدم اللين ررة
الدائمة املعنية بالتمويل مشروع إر ادات إىل الصندوق كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ،اسرتنادا إىل
التقرير السنوك املقدم من الصرندوق إىل مرؤمتر األطرراف ،وإسرهامات اهليئرات املواضريعية يف إطرار
ا تفاقية ،واآلراء املقدمة من األطراف.

__________

( )٣6املقرر /6م أ ،21-الفقرة .10
( )٣7انظر ر ر ر ر ررر الفقر ر ر ر ر رررة (6ج) مر ر ر ر ر ررن صر ر ر ر ر ررك إدارة الصر ر ر ر ر ررندوق األخضر ر ر ر ر ررر للمنر ر ر ر ر رراخ ،املتر ر ر ر ر رراح يف ال ر ر ر ر ر ررابط التر ر ر ر ر ررايل:
<https://www.greenclimate.fund/documents/20182/56440/Governing_Instrument.pdf/caa6ce45-

>.cd54-4ab0-9e37-fb637a9c6235
( )٣8املقرر /7م أ ،21-الفقرة .28
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 -76اىجرراء :سرريحدع م رؤمتر األطرراف إىل تقرردمي إر ررادات إىل الصررندوق بشررأ السياسررات
واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية ،مع مراعاة تقريرك جملس الصرندوق واللينرة الدائمرة ،فضر
عررن التقريررر السررنوك املقرردم إىل مرؤمتر األطرراف بشررأ تشررغيل سرريل إجرراءات التخفيررف امل ئمررة
وطنيا .
FCCC/CP/2016/7
وAdd.1
FCCC/CP/2016/8

FCCC/CP/2016/INF.1

معلومات

إضافية

تقري ر ررر الص ر ررندوق األخض ر ررر للمن ر رراخ املق ر رردم إىل مر ر رؤمتر
األطراف .مذكرة مقدمة من األمانة
تقريررر اللينررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل املقرردم إىل م رؤمتر
األطراف
Operation of the registry of nationally
appropriate mitigation actions. Report by the
secretariat
><www.unfccc.int/5869.php
><www.unfccc.int/6877.php
<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/
>sessions.aspx

(د) تقريؤؤر مرفؤؤق البيئؤؤة العالميؤؤة المقؤؤدم إلؤؤى مؤؤؤتمر األط ؤراف واإلرشؤؤادات الموجهؤؤة إلؤؤى مرفؤؤق
البيئة العالمية
 -77معلومات أساسية :تنص مرذكرة التفراهم برني مرؤمتر األطرراف وجملرس مرفرق البيئرة العامليرة
عل أ يقدم املرفق سنويا تقريرا إىل مؤمتر األطراف بشأ تنفيذ اىر رادات الر يتلقاهرا .ويحتوقرع
أ يقرردم املرفررق تقري ررا عررن اىج رراءات املتخررذة لتنفيررذ اىر ررادات املقدمررة مررن مرؤمتر األط رراف يف
دورته احلادية والعشرين( )٣٩وسائر املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف.
 -78واس ررتيابة مل ررا ت ررنص علي رره الفق رررة (121ب) م ررن املق رررر /2م أ ،17-س ررتقدم اللين ررة
الدائمررة املعنيررة بالتمويررل مشررروع إر ررادات إىل املرفررق كرري ينظررر فيرره م رؤمتر األط رراف ،اسررتنادا إىل
التقريررر السررنوك املقرردم مررن املرفررق إىل م رؤمتر األط رراف ،وإسررهامات اهليئررات املواضرريعية يف إطررار
ا تفاقية ،واآلراء املقدمة من األطراف.
 -7٩اىجر رراء :س رريحدع م ر رؤمتر األطر رراف إىل تق رردمي إر ررادات إىل املرف ررق بش ررأ السياس ررات
واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية ،مع مراعاة تقريرك املرفق واللينة الدائمة ،فض عرن التقريرر
السنوك الرابع املقدم إىل مؤمتر األطراف بشأ تشغيل سيل إجراءات التخفيف امل ئمة وطنيا .

__________

( )٣٩املقرر /8م أ.21-
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 FCCC/CP/2011/9و Add.1و 
2
FCCC/CP/2016/8

FCCC/CP/2016/INF.1

معلومات



إضافية

تقرير مرفق البيئة العاملية املقردم إىل مرؤمتر األطرراف.
مذكرة مقدمة من األمانة
تقري ررر اللين ررة الدائم ررة املعني ررة بالتموي ررل املق رردم إىل
مؤمتر األطراف
Operation of the registry of nationally
appropriate mitigation actions. Report by the
secretariat
><www.unfccc.int/3655.php
><www.unfccc.int/6877.php
<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePage
>s/sessions.aspx

(ه) الستعراا السادس لآللية المالية
 -80معلومررات أساسررية :قرررر م رؤمتر األط رراف ،يف دورترره الرابعررة ،أ يسررتعرض اآلليررة املالي ررة
ل تفاقيررة كررل أربررع سررنوات وفقررا للفقرررة  ٤مررن املررادة  11مررن ا تفاقيررة( .)٤0وقرررر مرؤمتر األطرراف
أيضا ،مبوجرب املقررر /٩م أ ،20-الشرروع يف ا سرتعراض السرادس لآلليرة املاليرة يف دورتره الثانيرة
والعشرين ،وفقا للمعايري الواردة يف املباد التوجيهية املرفقة باملقرر /8م أ 1٩-أو للتعرديل الرذك
قد يطرأ عليها حقا.
 -81اىج ر ر رراء :س ر ر رريحدع مر ر ر رؤمتر األطر ر ر رراف إىل الش ر ر ررروع يف ا س ر ر ررتعراض الس ر ر ررادس لآللي ر ر ررة
املالي ررة وا تف رراق علر ر اختصاص ررات ا س ررتعراض الس ررادس ،م ررع مراع رراة املع ررايري الر رواردة يف مرف ررق
املقرر /8م أ.1٩-
(و) الشؤروع فؤؤي عمليؤؤة لتحديؤؤد المعلومؤؤات التؤؤي يتعؤين علؤؤى األطؤراف تقؤؤديمها وفقؤ ا للفقؤؤرة 5
()٤1
من المادة  9من اتفاق باريس
 -82معلوم ررات أساس ررية :ق رررر م ر رؤمتر األط ر رراف ،مبوج ررب املق رررر /1م أ ،21-أ يش رررع ،يف
دورترره الثانيررة والعش ررين ،يف عمليررة لتحديررد املعلومررات ال ر يتعررني عل ر األط رراف تقررد ها وفقررا
للفقرررة  ٥مررن املررادة  ٩مررن اتفرراق برراريس ،بغيررة تقرردمي توصررية لينظررر فيهررا م رؤمتر/اجتمرراع أط رراف
باريس ويعتمدها يف دورته األوىل.
 -8٣اىجرراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل الشررروع يف عمليررة لتحديررد املعلومررات ال ر يتعررني
عل األطراف تقد ها وفقا للفقرة  ٥من املادة  ٩من اتفاق باريس.
__________

( )٤0املقرر /٣م أ ،٤-الفقرة .2
( )٤1املقرر /1م أ ،21-الفقرة .٥٥
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 -11المعلومؤؤات المقدمؤؤة مؤؤن األط ؤراف المدرجؤؤة فؤؤي المرفؤؤق األول ل تفاقيؤؤة واسؤؤتعراا هؤؤذ
()٤2
المعلومات 

 -8٤معلومات أساسية :أوصت هيئرة التنفيرذ يف دورهترا الرابعرة واألربعرني مبشرروع مقررر بشرأ
نتررائ اجلولررة األوىل مررن عمليررة التقيرريم وا سررتعراض الدوليررة ( )201٥-201٤لينظررر فيرره م رؤمتر
األطراف ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين(.)٤٣
 -8٥ول ط ر ع عل ر مزي ررد م ررن التفاص رريل ،انظررر ج رردول األعم ررال املؤق ررت و رروحه لل رردورة
اخلامسة واألربعني هليئة التنفيذ(.)٤٤
 -86اىجراء :سريحدع مرؤمتر األطرراف إىل إحالرة هرذا البنرد إىل هيئرة التنفيرذ للنظرر فيره ،وإىل
اختاذ أك إجراء يرا مناسربا اسرتنادا إىل توصرياهتا .وسريحدع مرؤمتر األطرراف إىل النظرر يف مشرروع
واعتماد .
املقرر املشار إليه يف الفقرة  8٤أع
 -12المعلومات المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق األول ل تفاقية
 -87معلوم ررات أساس ررية :ق رررر م رؤمتر األط رراف ،يف دورت رره التاس ررعة عش رررة ،أ يس ررتعرض ،يف
دورته الثانية والعشررين ،و يرة واختصاصرات فريرق اخلررباء ا ستشرارك ،مرن أجرل اعتمراد مقررر يف
هذا الصدد يف الدورة نفسها(.)٤٥
 -88ول ط ر ع عل ر مزي ررد م ررن التفاص رريل ،انظررر ج رردول األعم ررال املؤق ررت و ررروحه لل رردورة
اخلامسة واألربعني هليئة التنفيذ(.)٤6
 -8٩اىجراء :سريحدع مرؤمتر األطرراف إىل إحالرة هرذا البنرد إىل هيئرة التنفيرذ للنظرر فيره ،وإىل
اختاذ أك إجراء يرا مناسبا استنادا إىل توصياهتا.
 -13بناء القدرات بموجب التفاقية
 -٩0معلومررات أساسررية :وضررعت هيئررة التنفيررذ يف دورهترا الرابعررة واألربعررني اختصاصررات جلنررة
باريس املعنية ببناء القدرات (جلنرة براريس) ،وأوصرت مبشرروع مقررر بشرأ هرذ املسرألة كري ينظرر
فيه مؤمتر األطراف ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين(.)٤7
__________

()٤2
()٤٣
()٤٤
()٤٥
()٤6
()٤7
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قررد ي ررود م رؤمتر األط رراف أ يطلررب إىل هيئررة التنفيررذ يف دورهتررا اخلامسررة واألربعررني أ تسرراعد يف تنق رريا طرائررق
وإجراءات عملية التقييم وا ستعراض الدولية وفقا للفقرة  26من املقرر /2م أ.17-
يرد يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/8/Add.1
.FCCC/SBI/2016/9
املقرر /1٩م أ ،1٩-الفقرة .8
انظر احلا ية  ٤٤أع .
يرد يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/8/Add.1
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 -٩1واعتمرد مرؤمتر األطرراف ،يف دورترره احلاديررة والعشررين ،اختصاصررات ا سررتعراض الشررامل
الثالر لتنفيرذ إطرار بنراء القردرات يف البلرردا الناميرة املنشرأ مبوجرب املقررر /2م أ( 7-املشرار إليرره
أدنا بعبارة ‘إطار بناء القدرات‘) ،وطلب إىل هيئة التنفيذ أ حشرك ا ستعراض يف دورهتا الرابعة
واألربعني(.)٤8
 -٩2وبرردأت هيئررة التنفيررذ ،يف دورهتررا الرابعررة واألربعررني ،ولكنه را مل تحنرره النظررر يف ا سررتعراض
الشامل الثال لتنفيذ إطار بناء القدرات ،واتفقت عل مواصلة النظرر يف هرذ املسرألة يف دورهترا
اخلامسة واألربعني(.)٤٩
 -٩٣اىجراء :سريحدع مرؤمتر األطرراف إىل إحالرة هرذا البنرد إىل هيئرة التنفيرذ للنظرر فيره ،وإىل
اخت رراذ أك إجر رراء ير ررا مناس رربا اس ررتنادا إىل توص ررياهتا .وس رريحدع مر رؤمتر األطر رراف أيض ررا إىل حبر ر
واعتماد اختصاصات جلنة باريس ،وانتخاب أعضائها.
 -14تنفيذ الفقرتين  8و 9من المادة  4من التفاقية
(أ) تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والستجابة (المقرر /1م أ) 10-
 -٩٤معلومررات أساسررية :ل طر ع علر مزيررد مررن التفاصرريل ،انظررر جرردويل األعمررال املررؤقتني
و روحهما للدورة اخلامسة واألربعني لكل من هيئة املشورة( )٥0وهيئة التنفيذ(.)٥1
 -٩٥اىج رراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة املشررورة وهيئررة
التنفيذ للنظر فيه ،وإىل اختاذ أك إجراء يرا مناسبا استنادا إىل توصياهتما.
(ب) المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا

 -٩6معلومررات أساسررية :ل طر ع علر مزيررد مررن التفاصرريل ،انظررر جرردويل األعمررال املررؤقتني
و روحهما للدورة اخلامسة واألربعني لكل من هيئة املشورة( )٥2وهيئة التنفيذ(.)٥٣

 -٩7اىج رراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة املشررورة وهيئررة
التنفيذ للنظر فيه ،وإىل اختاذ أك إجراء يرا مناسبا استنادا إىل توصياهتما.

__________

()٤8
()٤٩
()٥0
()٥1
()٥2
()٥٣

GE.16-15719

املقرر /1٤م أ ،21-الفقرتا  1و.2
استنادا إىل نص مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/8/Add.1
.FCCC/SBSTA/2016/3
انظر احلا ية  ٤٤أع .
انظر احلا ية  ٥0أع .
انظر احلا ية  ٤٤أع .
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 -15القضايا الجنسانية وتغيُّر المناخ
 -٩8معلومات أساسية :طلب مؤمتر األطرراف ،يف دورتره الثامنرة عشررة ،إىل األمانرة أ شمرع
وتتعهررد مسررك املعلومررات املتعلقررة بتوزيررع اجلنسررني يف تكرروين اهليئررات املنشررأة مبقتض ر ا تفاقيررة
وبروتوكول كيوتو ويف تكوين الوفود يف الدورات املعقودة يف إطار ا تفاقيرة وبروتوكرول كيوترو ،وأ
تبلغ مؤمتر األطراف هبذ املعلومات لينظر فيها سنويا ،لتعقب مسار التقدم ازرز يف بلوغ هردف
إقامة التواز بني اجلنسني للنهوض بسياسة مناخية مراعية ل عتبارات اجلنسانية(.)٥٤
 -٩٩ودعررا م رؤمتر األط رراف ،يف دورترره الثامنررة عشرررة ،األط رراف واملؤسسررات املنشررأة مبقتض ر
ا تفاقيررة وبروتوكررول كيوتررو إىل أ تسررتعرض ،يف دورترره الثانيررة والعش ررين ،التقرردم ازرررز يف بلرروغ
هدف إقامة التواز بني اجلنسني من خ ل حتقيق زيادة تدرمليرة وكبررية يف الوقرت نفسره يف نسربة
مشاركة املرأة(.)٥٥
 -100ووضع مؤمتر األطراف ،يف دورته العشررين ،برنرام عمرل مدتره سرنتا لتعزيرز الترواز برني
اجلنسني وبلورة سياسات مناخية مراعية ل عتبارات اجلنسرانية( ،)٥6وطلرب إىل األمانرة أ تحض ترمن
تقريرهررا السررنوك القررادم ،املشررار إليرره يف الفقرررة  ٩8أع ر  ،معلومررات عررن تنفيررذها املقررررات ال ر
تتضمن ييا جنسانيا ،مبا يتسق مع السياسات اجلنسانية القائمة مبوجب ا تفاقية(.)٥7
 -101ودعررا م رؤمتر األطرراف ،يف دورترره العشررين ،األطرراف واملنظمررات املعتمرردة بصررفة مراقررب
إىل تقدمي معلومات عرن التقردم ازررز يف بلروغ هرديف إقامرة الترواز برني اجلنسرني وبلرورة سياسرات
مراعي ر ررة ل عتب ر ررارات اجلنس ر ررانية( ،)٥8واتف ر ررق عل ر ر اس ر ررتعراض ه ر ررذ املعلوم ر ررات يف دورت ر رره الثاني ر ررة
والعشرين(.)٥٩
 -102اىجرراء :سرريحدع م رؤمتر األطرراف إىل إحالررة هررذ املسررألة إىل هيئررة التنفيررذ للنظررر فيهررا،
وإىل اختاذ أك إجراء يرا مناسبا استنادا إىل توصياهتا .
FCCC/CP/2016/4

معلومات إضافية

التكوين اجلنساين .تقرير مقدم من األمانة
><www.unfccc.int/7516

__________

()٥٤
()٥٥
()٥6
()٥7
()٥8
()٥٩
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املقرر /2٣م أ ،18-الفقرة .8
املقرر /2٣م أ ،18-الفقرتا  ٤و.٥
املقرر /18م أ ،20-الفقرة .٣
املقرر /18م أ ،20-الفقرة .٤
ينبغ ر ر ر رري أ تق ر ر ر رردم األط ر ر ر ر رراف آراءه ر ر ر ررا ع ر ر ر ررن طري ر ر ر ررق بواب ر ر ر ررة املس ر ر ر ررا ات عل ر ر ر ر ر ال ر ر ر ر ررابط الش ر ر ر رربكي الت ر ر ر ررايل:
>.<http://www.unfccc.int/5900 وينبغ ر رري أ ترس ر ررل املنظم ر ررات املعتم ر رردة بص ر ررفة مراق ر ررب مس ر ررا اهتا بالربي ر ررد
اىلكتوين إىل العنوا التايل <secretariat@unfccc.int> :.
املقرر /18م أ ،20-الفقرتا  1٥و.16
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 -16مسائل أخرى أحالتها الهيئتان الفرعيتان إلى مؤتمر األطراف
 -10٣معلومررات أساسررية :سررتحعاج يف إطررار هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال أك مسررائل أخرررك
تتعلق با تفاقية حتيلها اهليئتا الفرعيتا إىل مؤمتر األطراف.
 -10٤اىج ر ر رراء :سر ر رريحدع م ر ر رؤمتر األط ر ر رراف إىل النظر ر ررر يف اعتمر ر رراد أك مشر ر رراريع مقر ر ررررات أو
استنتاجات أخرك توصي هبا اهليئتا الفرعيتا يف إطار هذا البند من جدول األعمال.
 -17المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية
(أ) تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام 2015
 -10٥معلومررات أساسررية :ل ط ر ع عل ر مزيررد مررن التفاصرريل ،انظررر جرردول األعمررال املؤقررت
و روحه للدورة اخلامسة واألربعني هليئة التنفيذ(.)60
 -106اىج رراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة التنفيررذ للنظررر

صياهتا.
فيه ،وإىل اختاذ أك إجراء يرا مناسبا استنادا إىل تو
(ب) أداء الميزانية في فترة السنتين 2017-2016
 -107معلومررات أساسررية :ل ط ر ع عل ر مزيررد مررن التفاصرريل ،انظررر جرردول األعمررال املؤقررت
و روحه للدورة اخلامسة واألربعني هليئة التنفيذ(.)61
 -108اىج رراء :سرريحدع م رؤمتر األط رراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة التنفيررذ للنظررر
فيه ،وإىل اختاذ أك إجراء يرا مناسبا استنادا إىل توصياهتا.
(ج) اتخاذ القرارات في سياق عملية التفاقية اإلطارية
 -10٩معلومررات أساسررية :نظررر م رؤمتر األط رراف يف هررذ املسررألة يف دورترره احلادي رة والعش ررين،
وطلب إىل رئيسة تلك الدورة أ شرك ،بالتعاو مرع املغررب بوصرفه البلرد املضريف لدورتره الثانيرة
والعش ررين ،مشرراورات غررري ر يررة استش ررافية ومفتوح ررة العضرروية بشررأ اخترراذ الق ررارات يف س ررياق
عمليررة ا تفاقيررة ،بررالتزامن مررع الرردورة الرابعررة واألربعررني لكررل مررن هيئررة املشررورة وهيئررة التنفيررذ ،وأ
تقدم تقريرا عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانيرة والعشررين .واتفرق مرؤمتر األطرراف أيضرا،
يف دورته احلادية والعشرين ،عل مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي أثناء دورته الثانية والعشرين.
 -110اىج ر رراء :س رريحدع م ر رؤمتر األط ر رراف إىل النظ ررر يف ه ررذ املسر ررألة واخت رراذ أك إج ر رراء ي ر ررا
مناسبا.
__________

( )60انظر احلا ية  ٤٤أع .
( )61انظر احلا ية  ٤٤أع .
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(د) اس ؤؤتعراا العملي ؤؤة الناش ؤؤئة ع ؤؤن المق ؤؤرر /14م أ 1-فيم ؤؤا يتعل ؤؤق باختي ؤؤار وتعي ؤؤين األم ؤؤين
التنفيذم (برتبة وكيل لألمين العام) ونائب األمين التنفيذم (برتبة أمين عام مساعد)
 -111معلومات أساسية :ورد من اململكة العربية السعودية مقتح بر دراج هرذا البنرد الفرعري يف
جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف.
 -112وتتناول الفقرة  7من املقرر /1٤م أ 1-اىجراء املتعلق بتعيني األمني التنفيذك .ونظرت
هيئررة التنفيررذ ،يف دورهتررا الث ثررني ،يف هررذ املسررألة يف سررياق مناقشرراهتا املتعلقررة بامليزانيررة الربناجميررة
املقتحة لفتة السنتني .)62(2011-2010
 -11٣وقررد تررود األط رراف النظررر يف دور األمررني العررام واألط رراف واملكتررب واألمانررة يف عملي ر
الت يا وا ختيار للوويفة املذكورة أع  ،مرع مراعراة احلقرائق اجلديردة املتعلقرة باألمانرة والقضرايا
املتصرلة بتغرري املنراخ وتوقعرات ا تمرع الردويل بعرد اعتمراد اتفراق براريس .وقرد ترود األطرراف أيضرا
النظر يف هذ املسائل يف سياق وويفة نائب األمني التنفيذك.
 -11٤اىج ر رراء :س رريحدع م ر رؤمتر األط ر رراف إىل النظ ررر يف ه ررذ املسر ررألة واخت رراذ أك إج ر رراء ي ر ررا
مناسبا .
Background information on decision 14/CP.1 and the
process to appoint the Executive Secretary. Note by
the secretariat

FCCC/CP/2016/INF.2

 -18الجزء الرفيع المستوى
(أ) بيانات األطراف
 -11٥سريحفتتا اجلرزء الرفيررع املسرتوك صررباح يروم الث ثرراء 1٥ ،تشررين الثرراين/نوفمرب .وقرد حدعرري
رؤساء الدول واحلكومات إىل املشاركة يف اجلزء الرفيع املستوك يف ذلك اليوم.
 -116وس ر ر ررتحلق البيان ر ر ررات الوطني ر ر ررة يف اجللس ر ر ررات العام ر ر ررة املش ر ر ررتكة ب ر ر ررني مر ر ر رؤمتر األطر ر ر رراف
ومؤمتر/اجتمر ر رراع أط ر ر رراف كيوتر ر ررو املقر ر رررر أ تحعقر ر ررد ير ر ررومي الث ثر ر رراء  1٥واألربعر ر رراء  16تش ر ر ررين
الثاين/نوفمرب .وينبغي أ حتيط األطراف علما بأيرا سرتحتاح هلرا فرصرة واحردة لرإلد ء ببيرا وطرين
خ ل اجلزء الرفيع املستوك .و كن أ يديل بالبيانات الوطنية رئيس الدولة أو رئريس احلكومرة أو
وزير أو رئيس الوفد.
 -117وسريعقد مرؤمتر األطرراف ومؤمتر/اجتمرراع أطرراف كيوترو جلسررات منفصررلة بعرد وهررر يرروم
اخلمرريس  17ويرروم اجلمعررة  18تشررين الثرراين/نوفمرب ،للنظررر يف املقررررات وا سررتنتاجات املوص ر
هبا واعتمادها.
__________

( ،FCCC/SBI/2009/2 )62الفقرات .٣٩-٣6
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 -118وستوضع قائمرة واحردة براملتكلمني ،وسرتحعط الكلمرة مررة واحردة فقرط لكرل طررف ،مبرا
يف ذلررك األط رراف يف ا تفاقيررة ويف بروتوكررول كيوتررو عل ر الس رواء ،وقررد ترغررب األط رراف يف أ
حترريط علمررا بضرررورة أ ت تسررتغرق البيانررات أكثررر مررن ث ر ث دقررائق ،اسررتنادا إىل توجيهررات هيئررة
التنفيررذ ال ر حت ر األط رراف والرؤسرراء عل ر اختتررام امل رؤمتر يف الوقررت املناسررب( .)6٣ويحشرريع بقرروة
يأخررذ أعضرراؤها اآلخرررو الكلمررة ،وسرريتاح وقررت
علر اىد ء ببيانررات باسررم ا موعررات الر
إضررايف هلررذ البيانررات .وإنصررافا جلميررع املتكلمررني ،سرريحطبق حتديررد الوقررت تطبيقررا صررارما .ووفقررا
ملمارس ررة األم ررم املتح رردة ،ستحس ررتخدم آلي ررة ملس رراعدة املتكلم ررني علر ر احر رتام ه ررذا احل ررد ال ررزمين.
وسيحسررتعا رهرراز صررويت لتنبيرره املتكلمررني عنررد شرراوزهم الوقررت ازرردد .وسرريقاطثع املتكلمررو إذا
شاوزوا الوقت ازدد.
 -11٩وستحنشررر النصرروم الكاملررة للبيانررات الر يررة يف املوقررع الشرربكي ل تفاقيررة اىطاريررة ،ولررن
تحعمم يف نسرخة ورقيرة .ولكري يتسرن نشرر البيانرات يف املوقرع الشربكي ل تفاقيرة اىطاريرة ،يحرجر
مررن األطرراف الر سررتحديل ببيانررات أثنرراء اجلررزء الرفيررع املسررتوك أ ترسررل مسرربقا نسررخة مررن البيررا
إىل العنوا التايل.<external-relations@unfccc.int> :
 -120وسرريحفتا برراب التسررييل يف قائمررة املتكلم رني مررن يرروم األربعرراء  7أيلول/سرربتمرب إىل يرروم
اجلمعررة  28تش ررين األول/أكترروبر  .2016وأحرسررلت إىل األط رراف ،ضررمن إ ررعار بترراري عقررد
الدورات ،املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني واستمارةح التسييل.
 -121وس ررينظم رئ رريس ال رردورة الثاني ررة والعشر ررين ملر رؤمتر األطر رراف احلر روار ال رروزارك الث رراين الرفي ررع
املستوك الذك يحعقد مرة كل سنتني بشأ التمويل املتعلق باملناخ( ،)6٤بعرد وهرر يروم األربعراء 16
تشرين الثاين/نوفمرب (انظر الفقرة (12ب) أع ) .وسيست د هرذا احلروار حبلقرة العمرل املعقرودة
خ ر ل الرردورة بشررأ التمويررل الطويررل األجررل ،ال ر نحظمررت بررالتزامن مررع الرردورة الرابعررة واألربعررني
لكررل مررن هيئررة املشررورة وهيئررة التنفيررذ والرردورة األوىل لفريررق اتفرراق برراريس .وسررينظم الررئيس أيضررا
حدثا رفيع املستوك بشأ تعزيز اىجراءات املتعلقة باملناخ( )6٥يف صباح يوم اخلمريس  17تشررين
الث رراين/نوفمرب (انظ ررر الفق رررة (12ج) أع ر ) ،وح رردثا رفي ررع املس ررتوك بش ررأ التح ررول ا قتص ررادك
املستدام والتنويع ا قتصادك ،من املقرر تنظيمه بعرد وهرر يروم اخلمريس  17تشررين الثراين/نوفمرب
(انظر الفقرة  1٣أع ).
 -122وستوضررع ترتيبررات إضررافية للحروار واحلرردث الرفيعرري املسررتوك أثنرراء اجلررزء الرفيررع املسررتوك
بالتشاور مع األطراف وبدعم من األمانة .وستحتاح يف املوقع الشبكي ل تفاقية اىطارية معلومات
عن احلوار واحلدث.
__________

( ،FCCC/SBI/2014/8 )6٣الفقرة .218
( )6٤املقرر /٣م أ ،1٩-الفقرة  ،1٣واملقرر /٥م أ ،21-الفقرتا  ٤و.٥
( )6٥املقرر /1م أ ،21-الفقرة .120
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(ب) بيانات المنظمات المشاركة بصفة مراقب
 -12٣سيحدع سثلو املنظمات احلكومية الدوليرة واملنظمرات املشراركة بصرفة مراقرب إىل اىد ء
ببيانررات يف اجلررزء الرفيررع املسررتوك .وسرريعقد مرؤمتر األطرراف ومؤمتر/اجتمرراع أطرراف كيوتررو جلسررة
عامة مشتكة يف صباح يوم اخلميس  17تشرين الثاين/نوفمرب ل ستماع إىل هذ البيانات.
 -12٤وينبغي وضع التتيبات ال زمة لإلد ء هبذ البيانات يف مدة تتياوز دقيقتني .وسرتحطبق
احلدود الزمنية تطبيقا صارما (انظر الفقرة  118أع ) .وستحنشر النصوم الكاملة للبيانات الر يرة
يف املوقع الشبكي ل تفاقية اىطارية ،ولن تحعمم يف نس ورقية (انظر الفقرة  11٩أع ).
 -19مسائل أخرى
 -12٥سررتحعاج يف إطررار هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال أك مسررائل أخرررك تحعرررض عل ر م رؤمتر
األطراف.
 -20اختتام الدورة
(أ) اعتماد تقرير مؤتمر األطراف عن دورته الثانية والعشرين
 -126معلومررات أساسررية :سريحر ثع رد مشررروع تقريررر عررن أعمررال الرردورة ليعتمررد مرؤمتر األطرراف يف
ياية الدورة.
 -127اىجرراء :سرريحدع مرؤمتر األطرراف إىل اعتمرراد مشررروع التقريررر واىذ للمقرررر باسررتكمال
التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة.
(ب) إغ ق الدورة
 -128سيعلن الرئيس إغ ق الدورة.
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