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 :تقارير اهليئات الفرعية -٣
 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ )أ( 
 للتنفيذ؛ الفرعية اهليئة تقرير )ب( 
 املخصص املعين باتفاق باريس.تقرير الفريق العامل  )ج( 

التحضريات لدخول اتفاق باريس حيز النفاذ ولعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل  -٤
 بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس.

النظرررر يف املقتحرررات املقدمرررة مرررن األطرررراف ىدخرررال تعررردي ت علررر  ا تفاقيرررة مبوجرررب  -٥
 :1٥املادة 

 من ا تفاقية؛ ٤)و( من املادة 2 الفقرة لتعديل الروسي ا حتاد من مقدم مقتح )أ( 
مررن  18و 7 املررادتني لتعررديل واملكسرريك اجلديرردة غينيررا بررابوا مررن مقرردم مقررتح )ب( 

 ا تفاقية.
 تقرير جلنة التكيف. -6
 ات تغري املناخ.آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثري  -7
 تطوير التكنولوجيات ونقلها: -8

التقريرررر السرررنوك املشرررتل للينرررة التنفيذيرررة املعنيرررة بالتكنولوجيرررا ومركرررز و ررربكة  )أ( 
 تكنولوجيا املناخ؛

 .ل تفاقية املالية واآللية التكنولوجيا آلية بني الروابط )ب( 
مرن  ٤)أ( و)ب( مرن املرادة 2الفقررتني الفررعيتني ا ستعراض الثراين ملردك كفايرة أحكرام  -٩

 .ا تفاقية
 املسائل املتعلقة بالتمويل: -10

 باملناخ؛ املتعلق األجل الطويل التمويل )أ( 
تقريررر اللينررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل واسررتعراض مهررام اللينررة الدائمررة املعنيررة  )ب( 

 بالتمويل؛
 واىر رررررادات األطرررررراف مرررررؤمتر إىل املقررررردم للمنررررراخ راألخضررررر الصرررررندوق تقريرررررر )ج( 

 للمناخ؛ األخضر الصندوق إىل املوجهة
 إىل املوجهرررة واىر رررادات األطرررراف مرررؤمتر إىل املقرردم العامليرررة البيئرررة مرفرررق تقريررر )د( 

 العاملية؛ البيئة مرفق
 ؛املالية لآللية السادس ا ستعراض )هر( 
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الشررروع يف عمليررة لتحديررد املعلومررات الرر  يتعررني علرر  األطررراف تقررد ها وفقررا   )و( 
 .(1)من اتفاق باريس ٩من املادة  ٥للفقرة 

املعلومررررات املقدمررررة مررررن األطررررراف املدرجررررة يف املرفررررق األول ل تفاقيررررة واسررررتعراض هررررذ   -11
 املعلومات.

 املدرجة يف املرفق األول ل تفاقية.املعلومات املقدمة من األطراف غري  -12
 بناء القدرات مبوجب ا تفاقية. -1٣
 من ا تفاقية: ٤من املادة  ٩و 8تنفيذ الفقرتني  -1٤

 وا سرررررررتيابة التكيرررررررف تررررررردابري بشرررررررأ  آيررررررررس بررررررروينس عمرررررررل برنرررررررام  تنفيرررررررذ )أ( 
 ؛(10-أ /م1 راملقر )

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدا  منوا   )ب( 
 .لقضايا اجلنسانية وتغرير املناخا -1٥
 .مسائل أخرك أحالتها اهليئتا  الفرعيتا  إىل مؤمتر األطراف -16
 املسائل اىدارية واملالية واملؤسسية: -17

 ؛201٥م لعا املالية والبيانات احلسابات مراجعة تقرير )أ( 
 ؛2017-2016امليزانية يف فتة السنتني  أداء )ب( 
 اىطارية؛ ا تفاقية عملية سياق يف القرارات اختاذ )ج( 
فيمررا يتعلررق باختيررار وتعيررني  1-/م أ1٤اسررتعراض العمليررة النا ررئة عررن املقرررر  )د( 

ألمني العام( ونائب األمني التنفيذك )برتبرة أمرني ل األمني التنفيذك )برتبة وكيل
 عام مساعد(.

 اجلزء الرفيع املستوك: -18
 ؛األطراف بيانات )أ( 
 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب. )ب( 

 .مسائل أخرك -1٩
 اختتام الدورة: -20

 ؛اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية والعشرين )أ( 
 إغ ق الدورة. )ب( 
__________ 

 .  ٥٥، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (1)
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 التنظيم المقتَرح ألعمال الدورة: نبذة عامة -ثانياا  
 األعمال وبدؤها وإنهاؤها في جميع الهيئاتافتتاح  )أ( 

سررتفتتا الرردورةث الثانيررة والعشرررين ملررؤمتر األطررراف رئيسررة مررؤمتر األطررراف يف دورترره احلاديررة  -1
والعشرررين، وسررتقتح انتخرراب رئرريس الرردورة الثانيررة والعشرررين للمررؤمتر، الررذك سرريتوىل أيضررا  رئاسررة 

( يف كيوتررو اجتمرراع/يف بروتوكررول كيوتررو )مررؤمترمررؤمتر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطررراف 
يرررة مرررن جررردول واىجرائ التنظيميرررة البنرررود بعرررض األطرررراف مرررؤمتر سررريتناول مث دورتررره الثانيرررة عشررررة.

 مرن بنرودا   األطرراف مرؤمتر وسريححيل ل.اعمرأعماله، مبا يف ذلرك إقررار جردول األعمرال وتنظريم األ
فع .ا قتضرررراء حسررررب الفرررررعيتني، اهليئتررررني إىل أعمالرررره جرررردول  العامررررة اجللسررررة ذلررررك بعررررد وسررررتح

األطراف/اجتمرررراع  ملررررؤمتر عشرررررة الثانيررررة الرررردورة الرررررئيس سرررريفتتا مث .األطررررراف ملررررؤمتر ا فتتاحيررررة
فع  األطررراف، وسررريتناول بعرررض البنرررود التنظيميرررة واىجرائيرررة مررن جررردول أعمالررره، وبعرررد ذلرررك سرررتح

 .كيوتو/اجتماع  اجللسة العامة ا فتتاحية ملؤمتر
أعماهلمررا، سرريعقدا  جلسررة عامررة  كيوتررو اجتمرراع/وبعررد أ  يبرردأ مررؤمتر األطررراف ومررؤمتر -2

 حتر  توجيهرات إىل واسرتنادا   جمموعرات األطرراف. باسرم مشتكة ل سرتماع إىل البيانرات املقدمرة
أ  تكررو  البيانررات املقدمررة ، يحترروخ  (2)املناسررب الوقررت يف املررؤمتر اختتررام علرر  والرؤسرراء األطررراف

 .مقتضبة باسم جمموعات األطراف
وقرررد تثقررررتر أ  تقرررت  الررردورات التاليرررة للهيئرررات الفرعيرررة بالررردورة الثانيرررة والعشررررين ملرررؤمتر  -٣

 :كيوتو  أطراف اجتماع/األطراف والدورة الثانية عشرة ملؤمتر
ورة العلميررة والتكنولوجيررة )هيئررة الرردورة اخلامسررة واألربعررو  للهيئررة الفرعيررة للمشرر )أ( 
 املشورة(؛

 الدورة اخلامسة واألربعو  للهيئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذ(؛ )ب( 
اجلررزء الثرراين مررن الرردورة األوىل للفريررق العامررل املخصررص املعررين باتفرراق بررراريس  )ج( 

 )فريق اتفاق باريس(.
جلسررات عامررة خرر ل األسرربوع األول مررن  كيوتررو اجتمرراع/وسرريعقد مررؤمتر األطررراف ومررؤمتر -٤

ل إىل هيئة املشورة أو هيئة التنفيذ أو فريق اتفاق باريس.  املؤمتر لتناول بنود جدويل أعماهلما ال  مل حتح
لضرررما   (٣)التنفيرررذ هيئرررة  سرررتنتاجات وفقرررا   اجللسرررات سرررتحنظ م مرررراكش، مرررؤمتر وخررر ل -٥

ة الوقرت، وكرذلك اىجرراءات وسارسرات العمرل ذات احتام املمارسات الواضحة والفعالرة يف إدار 
 الصلة ال  اتفقت عليها مجيع األطراف.

__________ 

(2) FCCC/SBI/2014/8 .218، الفقرة 
(٣) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الفقرات. 
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وبغيررة ضررما  إمكانيررة شهيررز مشرراريع النصرروم وإتاحتهررا رميررع اللغررات الر يررة لألمررم  -6
للنظرر فيهرا واعتمادهرا، والسرماح  كيوترو املتحدة قبل عرضها عل  مؤمتر األطراف ومؤمتر/اجتماع

ترررررتم مجيررررررع املفاوضرررررات يف مررررررؤمتر األطررررررراف بررررر  غ ق املررررررؤمتر يف الوقرررررت املناسررررررب، ملررررررب أ  ختح
 تشرين الثاين/نوفمرب. 16حبلول يوم األربعاء  كيوتو ومؤمتر/اجتماع

، ححدِّد موعد انتهراء (٤)ووفقا  ل ستنتاجات ال  اعتمدهتا هيئة التنفيذ يف دورهتا األربعني -7
مررررن كررررل يرررروم، ملررررنا األطررررراف وا موعررررات  00/18أقصررررا  السرررراعة  أجررررلمجيررررع اجللسررررات يف 

اىقليميررة وقتررا  كافيررا  للتحضررري لليلسررات اليوميررة، ولكررن ملرروز يف وررروف اسررتثنائية، ووفقررا  لكررل 
 حالة عل  حدة، أ  تستمر اجللسات لساعتني إىل ث ث ساعات.

م فررتات الرردورات، املمارسررة األمانررة بررأ  تتبررع، عنررد تنظرري (٥)وأوصررت هيئررة التنفيررذ أيضررا   -8
القائمة عل  عدم عقد أكثر من جلستني مرن اجللسرات العامرة و/أو جلسرات أفرقرة ا تصرال يف 

أكثررررر مررررن سررررت  علرررر  أ  تحعقررررد يف وقررررت واحرررردوبررررأ  حترررررم، قرررردر اىمكررررا ، وقررررت واحررررد، 
 واصرل،ت برأ  كرذلك األمانرة التنفيرذ هيئرة وأوصرت ، مبا يف ذلرك اجللسرات غرري الر يرة.جلسات

 قرردر تتينررب وبررأ  الوفررود، تواجههررا الرر  القيررود مراعرراة لليلسررات، الررزمين اجلرردول حتديررد عنررد
   تتناول قضايا متماثلة.ال اجللسات مواعيد بني التعارض أوجه اىمكا 

ل خررررر ل مرررررؤمتر اعمرررروسيحست ررررد مببررررراد  ا نفتررررراح والشررررفافية والشرررررمول يف تنظررررريم األ -٩
 هررذ  لتطبيررق األخرررية، املررؤمترات غرررار علرر  اجلهررود، بررذل سيسررتمر الغايررة، هلررذ  وحتقيقررا  مررراكش. 
 ز مرررن تقررردمأححرررر  مرررا علررر  للوقررروف الر يرررة غرررري العامرررة باجللسرررات ا سرررتعانة خررر ل مرررن املبررراد 

، وتعزيرز إتاحررة الوثرائق إلكتونيرا ، واىعر   عررن اجللسرات يف الوقرت املناسررب، وضرما  الشرفافية
لسررررات عررررب دائرررررة تلفزيونيررررة مغلقرررة، ومررررن خرررر ل املوقرررع الشرررربكي ل تفاقيررررة وبررر  معلومررررات اجل

 وتويت. ،اىطارية

 الجزء الرفيع المستوى )ب( 
تشررررين الثررراين/نوفمرب )انظرررر  1٥سررريحفتتا اجلرررزء الرفيرررع املسرررتوك يف صرررباح يررروم الث ثررراء  -10

 أدنا (. 12٤-11٥الفقرات 
، وجه ملك املغرب دعوات إىل رؤساء الدول واحلكومات 2016آب/أغسطس  8ويف  -11

تشرين الثاين/نوفمرب. وسحتبلغ األطرراف، قبرل افتتراح  1٥حلضور اجلزء الرفيع املستوك يوم الث ثاء 
 مؤمتر مراكش، مبعلومات إضافية عن مشاركة القادة.

 األخرىالمقررة واألحداث األحداث  )ج( 
 اث خ ل مؤمتر مراكش:من املقرر عقد ث ثة أحد -12

__________ 

(٤) FCCC/SBI/2014/8 21٩، الفقرة. 
(٥) FCCC/SBI/2010/10 16٤، الفقرة. 
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، الررذك سرريعقد يف (6)احلرروار التيسررريك املتعلررق بتعزيررز مسررتوك الطمرروح والرردعم (أ) 
تشرررين الثرراين/نوفمرب، وسيسررع  لتقيرريم  11جررزأين. فسرريحعقد اجلررزء األول مررن احلرروار يرروم اجلمعررة 

مبررادرات التقرردم ازرررز يف جمررايل الطمرروح والرردعم، فضرر   عررن عرررض دراسررات حررا ت إفراديررة أو 
تشرين الثاين/نوفمرب ىتاحة ا رال للروزراء  16حمددة. وسيحعقد اجلزء الثاين يف صباح يوم األربعاء 

لإلسهام يف احلروار وإجرراء مناقشرة سياسراتية لتحديرد الفررم الكفيلرة بتعزيرز مسرتوك الطمروح يف 
 إجراءات التخفيف وتقدمي الدعم وتعبئته؛

يرع املسرتوك الرذك يحعقرد مررة كرل سرنتني بشرأ  التمويرل الرفالثاين احلوار الوزارك  (ب) 
تشررين الثراين/نوفمرب، وسرريكز  16. وسيحنظ م هذا احلدث بعد وهر يروم األربعراء (7)املتعلق باملناخ

أساسررررا  علرررر  متويررررل إجررررراءات التكيررررف، و  سرررريما التحررررديات والفرررررم يف تعبئررررة املرررروارد املاليررررة 
زم للتصرردك لآلثررار املتزايرردة لتغررري املنرراخ يف سررياق التنميررة وتقررد ها واحلصررول عليهررا بالقرردر الرر 

بشرررأ   2016املسرررتدامة. وسيست رررد احلررروار بتقريرررر حلقرررة العمرررل املعقرررودة أثنررراء الررردورة يف عرررام 
التمويررل الطويرررل األجررل املتعلرررق باملنرراخ، وبعمليرررة التقيررريم والعرررض العرررام لفررتة السرررنتني لتررردفقات 

 ؛2016  ستيريها اللينة الدائمة املعنية بالتمويل يف عام التمويل املتعلق باملناخ ال
. وسريحنظم هرذا (8)احلدث الرفيع املستوك بشأ  تعزيز اىجراءات املتعلقة باملناخ (ج) 

رترا تشررين الثراين/نوفمرب. وخر ل مرؤمتر مرراكش، سرتنظم مؤاز   17احلدث يف صرباح يروم اخلمريس 
لررورونس توبيانرا أيضررا  جمموعررة  ةحكيمررة احليطرري والسريد ةالعمرل املنرراخي الرفيعترا املسررتوك، السريد

من األحرداث تتنراول جمرا ت مواضريعية ةترارة سرتتيا فرصرة لعررض اىجرراءات املتخرذة وآثارهرا. 
رتررررا العمررررل املنرررراخي ا ررررال أيضررررا  ىجررررراء حرررروارات تشرررراركية بشررررأ  ا حتياجررررات وستفسررررا مؤاز  

ملدرجة يف ا ا ت املواضيعية، للمسراعدة علر  والتحديات والسمات اخلاصة لبعض القطاعات ا
. وسرررتقدم مؤازرترررا العمرررل 2017يف عرررام  مرررؤاز ريت العمرررل املنررراخيحتديرررد أولويرررات خطرررة عمرررل 

  .2016املناخي تقريرا  عن أنشطتهما اجلارية طوال عام 
 وأحاطرررت هيئررررة التنفيرررذ وهيئررررة املشرررورة يف الرررردورة الرابعرررة واألربعررررني لكرررل منهمررررا علمررررا   -1٣

باهتمام بعض األطراف بتنظيم حدث رفيع املستوك بشأ  التنويع ا قتصرادك والتنميرة املسرتدامة 
. ويف هرذا الصردد، سيضرع رئريس مرؤمتر األطرراف (٩)خ ل الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطرراف

ملسررتوك يف دورترره الثانيررة والعشرررين، مبسرراعدة مررن األمانررة، التتيبررات ال زمررة لتنظرريم حرردث رفيررع ا
 بشأ  التحول ا قتصادك املستدام والتنويع ا قتصادك.

ررتبلغ األطررراف، قبررل افتتررراح  -1٤ وسررتحنظم أحررداث عديرردة أخرررك خرر ل مررؤمتر مررراكش. وسح
 املؤمتر، مبعلومات إضافية عن األنشطة املقررة واألنشطة األخرك.

__________ 

 .11٥، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (6)
 .٥و ٤، الفقرتا  21-/م أ٥، واملقرر 1٣، الفقرة 1٩-/م أ٣املقرر  (7)
 .120، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (8)
(٩) FCCC/SBI/2016/8 و118، الفقرة ،FCCC/SBSTA/2016/2 ٥2، الفقرة. 
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثالثاا  
 افتتاح الدورة -1 

، السرريدة نسرتفتتا الردورة الثانيررة والعشررين ملرؤمتر األطررراف رئيسرة دورتره احلاديررة والعشرري -1٥
 سيغولني غوايال )فرنسا(.

 المسائل التنظيمية -2 

 انتخاب رئيس مؤتمر األطراف في دورته الثانية والعشرين )أ( 
طراف إىل انتخاب وزير ستدعو رئيسة الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األ معلومات أساسية: -16

الشؤو  اخلارجية والتعاو  يف املغرب، السيد ص ح الدين مزوار، رئيسا  للدورة الثانية والعشرين ملؤمتر 
 اىقليميررة ا موعررات تنرراوب ملبرردأ وفقررا   األفريقيررة الرردول جمموعررةح  مررزوار السرريد عيتنررت وقررد األطررراف.

 يف دورته الثانية عشرة. كيوتو /اجتماعملؤمتر رئيسا   أيضا   وسيعمل .الرئاسة عل 

 اعتماد النظام الداخلي )ب( 
قررررررت األطررررراف، يف الرررردورة احلاديررررة والعشرررررين ملررررؤمتر األطررررراف،  معلومررررات أساسررررية: -17

، ٤2، باستثناء املرادة FCCC/CP/1996/2مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي الوارد يف الوثيقة 
قرردتم تقريرررا  إىل مررؤمتر تح املشرراورات خرر ل فررتة مررا بررني الرردورات و  ةواصررل الرئيسررتأ  واتفقررت علرر  

 األطراف يف دورته الثانية والعشرين يف حال حدوث أك تطورات جديدة.
قررد يررود مررؤمتر األطررراف أ  يقرررر مواصررلة تطبيررق مشررروع النظررام الررداخلي وأ   اىجررراء: -18

ملؤمتر األطراف إىل إجراء مشاورات سعيا  للتوصرل إىل اعتمراد يدعو رئيس الدورة الثانية والعشرين 
النظام الداخلي.

FCCC/CP/1996/2  مرررذكرة  املسرررائل التنظيميرررة: اعتمررراد النظرررام الرررداخلي.
 أعدهتا األمانة

 إقرار جدول األعمال )ج( 
أعرردتت األمانررة، با تفرراق مررع رئيسررة الرردورة احلاديررة والعشرررين ملررؤمتر  معلومررات أساسررية: -1٩

األطراف، مشروع جدول األعمرال املؤقرت للردورة الثانيرة والعشررين ملرؤمتر األطرراف، بعرد التشراور 
 مع املكتب ومع األطراف.

 سيحدع  مؤمتر األطراف إىل إقرار جدول أعماله. اىجراء: -20
FCCC/CP/2016/1  األعمررال املؤقررت و ررروحه مررذكرة مقدمررة مررن جرردول 

 األمينة التنفيذية
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 انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس )د( 
بناء  عل  طلب من رئيسرة الردورة احلاديرة والعشررين ملرؤمتر األطرراف،  معلومات أساسية: -21

مشرراورات مررع رؤسرراء  2016برردأت يف دوريت اهليئتررني الفرررعيتني املعقررودتني يف بررو  يف أيار/مررايو 
ومنسررقي ا موعررات اىقليميررة وفئررات املنظمررات لتسررمية أعضرراء مكتررب الرردورة الثانيررة والعشرررين 

وأحبلررغ الرؤسرراء واملنسررقو  بررأ  املوعررد  .كيوتررو الثانيررة عشرررة ملؤمتر/اجتمرراع ملررؤمتر األطررراف والرردورة
واألطرراف مردعوة إىل الرجروع  .2016تشررين الثراين/نوفمرب  11النهائي لتقردمي الت ريحات هرو 

والنظر جدتيا  يف تر يا نساء لشرغل املناصرب ا نتخابيرة  18-/م أ2٣و 7-/م أ٣6إىل املقررين 
   تحنشأ مبقتض  ا تفاقية.يف اهليئات ال

سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل انتخرراب أعضرراء مكتررب دورترره الثانيررة والعشررررين  اىجررراء: -22
 يف أقرب فرصة سكنة عقب انتهاء املشاورات. كيوتو والدورة الثانية عشرة ملؤمتر/اجتماع

 قبول المنظمات بصفة مراقب (ه) 
الرررر   FCCC/CP/2016/3سررررتحعرض علرررر  مررررؤمتر األطررررراف الوثيقررررة  أساسررررية:معلومررررات  -2٣

تتضرمن قائمرة املنظمرات الر  تلرتمس قبوهلرا بصرفة مراقرب، وذلرك بعرد أ  استعرضرها ونظرر فيهررا 
 .(10)كيوتو مكتب الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر/اجتماع

 ر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب.سيحدع  مؤمت اىجراء: -2٤
FCCC/CP/2016/3  قبررررول املررررراقبني: املنظمررررات املقدمررررة لطلررررب احلصررررول 

 مذكرة من األمانة عل  صفة مراقب.

 تنظيم األعمال، بما في ذلك أعمال دورتي الهيئتين الفرعيتين )و( 
سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل ا تفرراق علرر  تنظرريم أعمررال الرردورة، مبررا يف ذلررك  اىجررراء: -2٥

أعر  (، وإحالرة البنرود إىل هيئرة املشرورة  1٤-1اجلدول الزمين املقتح لليلسرات )انظرر الفقررات 
 وهيئة التنفيذ عل  النحو املبني يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة.

دع  يف دورترره احلاديررة عشرررة، سرريح  كيوتررو مؤمتر/اجتمرراع واسررتيابة للرردعوة املوجهررة مررن -26
مرؤمتر األطرراف إىل أ  يطلرب مررن فريرق اتفراق براريس أ  يضررطلع باألعمرال التحضرريية الضرررورية 

 .(11)بشأ  إمكانية خدمة صندوق التكيف  تفاق باريس
__________ 

ات املراق بررررررة لرررررردك دورات مررررررؤمتر األطررررررراف ، سرررررريحطب ق إجررررررراء واحررررررد لقبررررررول املنظمرررررر1-/م أإ٣6وفقررررررا  للمقرررررررر  (10)
 ، عل  أ  يتوىل مؤمتر األطراف البت يف قبول املنظمات املراق بة.كيوتو  أطراف ومؤمتر/اجتماع

مرررؤمتر األطرررراف يف دورتررره  كيوترررو  أطرررراف علررر  أ  يررردعو مؤمتر/اجتمررراع 11-/م أإ1مرررن املقررررر  ٩ترررنص الفقررررة  (11)
الثانيرة والعشررين إىل أ  يطلرب مررن فريرق اتفراق برراريس أ  يضرطلع باألعمرال التحضررريية الضررورية بشرأ  املسررألة 

لينظررررر فيهررررا  كيوتررررو  أطررررراف مررررن املقرررررر نفسرررره، وأ   يررررل توصررررية إىل مؤمتر/اجتمرررراع 8املشررررار إليهررررا يف الفقرررررة 
 (.201٩مسة عشرة )تشرين الثاين/نوفمرب ويعتمدها يف موعد   يتياوز دورته اخلا
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ملرونة وسيحدع  مؤمتر األطراف كذلك إىل تنظيم األعمال عل  حنو يتسم مبا يكفي من ا -27
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  مرذكرة مقدمرة مرن  جدول األعمرال املؤقرت و رروحه.

 األمينة التنفيذية
FCCC/SBSTA/2016/3  مرذكرة مقدمرة مرن  جدول األعمرال املؤقرت و رروحه.

 األمينة التنفيذية
FCCC/SBI/2016/9  مرن مقدمرة مرذكرة  جدول األعمرال املؤقرت و رروحه.

 األمينة التنفيذية
FCCC/APA/2016/3  مرذكرة مقدمرة مرن  املؤقرت و رروحه.جدول األعمرال 

 األمينة التنفيذية

 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة )ز( 
مررن املطلرروب اخترراذ قرررار يف الرردورة الثانيررة والعشرررين ملررؤمتر األطررراف  معلومررات أساسررية: -28

 بشررأ  البلررد املضرريف للرردورة الثالثررة والعشرررين ملررؤمتر األطررراف والرردورة الثالثررة عشرررة ملؤمتر/اجتمرراع
، الرررذك سررريكو ، وفقرررا  ملبررردأ التنررراوب برررني ا موعرررات اىقليميرررة، مرررن جمموعرررة دول آسررريا كيوترررو

 وازيط اهلاد .
، سررريكو  رئررريس الررردورة الرابعرررة والعشررررين ملرررؤمتر األخررررك وفيمرررا يتعلرررق بالررردورات املقبلرررة -2٩

مرن جمموعرة دول أوروبررا الشررقية، متا ريا  مررع  كيوتررو األطرراف والردورة الرابعررة عشررة ملؤمتر/اجتمراع
 مبدأ التناوب بني ا موعات اىقليمية.

واألربعرني، مبواعيرد فرتات انعقراد الردورات يف وقد أوصت هيئة التنفيذ، يف دورهتا الرابعة  -٣0
 .(12)2021عام 
ملررب علرر  مررؤمتر األطررراف أ  يتخررذ قرررارا  بشررأ  البلررد املضرريف للرردورة الثالثررة  اىجررراء: -٣1

ومواعيررررد فررررتات انعقرررراد  كيوتررررو والعشرررررين ملررررؤمتر األطررررراف والرررردورة الثالثررررة عشرررررة ملؤمتر/اجتمرررراع
ؤمتر األطررراف أيضررا  أ  يرردعو األطررراف املهتمررة إىل تقرردمي وقررد يررود مرر. 2021الرردورات يف عررام 

 عروضررها  ستضررافة الرردورة الرابعررة والعشرررين ملررؤمتر األطررراف والرردورة الرابعررة عشرررة ملؤمتر/اجتمرراع
 ، ويتخذ أك إجراء إضايف يرا  مناسبا .كيوتو

__________ 

(12) FCCC/SBI/2016/8 1٥٥، الفقرة. 
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 اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض )ح( 
مرررن مشرررروع النظرررام الرررداخلي املعمرررول بررره، تحقرررد م  1٩وفقرررا  للمرررادة  معلومرررات أساسرررية: -٣2

وثائق تفويض سثلي األطراف، وكذلك أ اء املمثلني املناوبني واملستشرارين، إىل األمانرة يف موعرد 
 وتحبل غ األمانة أيضرا  برأك تغيرري  حرق يف تشركيلة الوفرد.ساعة بعد افتتاح الدورة.  2٤  يتياوز 

تصررردر وثررائق التفرررويض إمررا عرررن رئرريس الدولرررة أو احلكومررة أو عرررن وزيررر اخلارجيرررة، أو ملررب أ  و 
 تصدر، إذا كا  األمر يتعلق مبنظمة للتكامل ا قتصادك، عن السلطة املختصة يف تلك املنظمة.

مرن  20ملرادة وسيفحص املكتب وثائق التفرويض ويقردم تقريرر  بشرأيا ليعتمرد  مرؤمتر األطرراف )ا
و رررق للممثلرررني املشررراركة يف الررردورة بصرررفة مؤقترررة ريثمرررا يبرررت مرررؤمتر  مشرررروع النظرررام الرررداخلي(.

واألطرررراف الررر   مرررن مشرررروع النظرررام الرررداخلي(. 21األطرررراف يف قبرررول وثرررائق تفويضرررهم )املرررادة 
يمكنها املشرررراركة يف اعتمرررراد املقررررررات أو سررررلررررديها وثررررائق تفررررويض صررررحيحة هرررري وحرررردها الرررر  

 التعدي ت املررحردخلة عل  ا تفاقية.
سرررريحدع  مررررؤمتر األطررررراف إىل اعتمرررراد التقريررررر املتعلررررق بوثررررائق تفررررويض سثلرررري  اىجررررراء: -٣٣

وملررروز للممثلرررني أ  يشررراركوا بصرررفة مؤقترررة يف األطرررراف الرررذين  ضررررو  دورتررره الثانيرررة والعشررررين. 
 انتظار هذا اىجراء.

 تقارير الهيئات الفرعية -3 

 تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ( 
سرريحبلتغ رئرريس هيئررة املشررورة عررن أك مشرراريع مقررررات واسررتنتاجات  معلومررات أساسررية: -٣٤

كري ينظرر فيهرا مرؤمتر األطرراف للهيئرة  الرابعة واألربعني واخلامسرة واألربعرني  دورتنياليوص  هبا يف 
تمدها يف دورته الثانية والعشرين، كما سيبلغ عن أك قضايا أخرك كل ف مؤمتر األطرراف هيئرة ويع

 املشورة بالنظر فيها.
سرررريحدع  مرررؤمتر األطررررراف إىل اىحاطررررة علمرررا  بالتقرررردم ازررررز يف أعمررررال هيئررررة  اىجرررراء: -٣٥

 عتمادها. والنظر يف مشاريع املقررات وا ستنتاجات املوص  هبا 2016املشورة يف عام 

FCCC/SBSTA/2016/2   تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عرن
دورهترررا الرابعرررة واألربعررررني، املعقرررودة يف برررو  يف الفررررتة 

 2016أيار/مايو  26إىل  16 من

 تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ )ب( 
سررريحبلتغ رئررريس هيئرررة التنفيرررذ عرررن أك مشررراريع مقرررررات واسرررتنتاجات  معلومرررات أساسرررية: -٣6

كري ينظرر فيهرا مرؤمتر األطرراف   للهيئرة الرابعة واألربعني واخلامسرة واألربعرني دورتنياليوص  هبا يف 
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ويعتمدها يف دورته الثانية والعشرين، كما سيحبلتغ عن أك قضايا أخرك كل ف مؤمتر األطرراف هيئرة 
 يها.التنفيذ بالنظر ف

سرررريحدع  مرررؤمتر األطررررراف إىل اىحاطررررة علمرررا  بالتقرررردم ازررررز يف أعمررررال هيئررررة  اىجرررراء: -٣7
والنظر يف مشاريع املقررات وا ستنتاجات املوص  هبا  عتمادها. 2016التنفيذ يف عام 

FCCC/SBI/2016/8  
 Add.1و

تقريررررررر اهليئرررررررة الفرعيرررررررة للتنفيررررررذ عرررررررن دورهترررررررا الرابعرررررررة  
 26إىل  16املعقودة يف بو ، يف الفتة من واألربعني 
 2016أيار/مايو 

 تقرير الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس )ج( 
، إنشاء الفريق العامل 21-/م أ1قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرر   معلومات أساسية: -٣8

اتفاق باريس حيز النفاذ ولعقد ليحعدت لدخول  (فريق اتفاق باريس)املخصص املعين باتفاق باريس 
)مؤمتر/اجتمرراع  الرردورة األوىل ملررؤمتر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطررراف يف اتفرراق برراريس

 26إىل  16اجلزء األول من دورته األوىل يف الفتة من  اتفاق باريس فريق وعقد ؛أطراف باريس(
ارة إليه أدنرا . وسريحعقد اجلرزء الثراين مرن يف بو ، وأعدت تقريرا  عن ذلك تر د اى  2016أيار/مايو 

 الدورة األوىل بالتزامن مع الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف يف مراكش.
تقريرا  عن التقدم ازرز يف عملره إعردادا   لفريق اتفاق باريس املتشاركا   رئيساالوسيقدم  -٣٩

 أطراف باريس. اجتماع/ملؤمترالنفاذ ولعقد الدورة األوىل حيز لدخول اتفاق باريس 
سيحدع  مؤمتر األطرراف إىل النظرر يف تقريرر فريرق اتفراق براريس عمرا أحررز  مرن  اىجراء: -٤0

 واختاذ أك إجراء يرا  مناسبا . 2016تقدم يف عمله يف عام 
FCCC/APA/2016/2  تقريررر الفريررق العامررل املخصررص املعررين باتفرراق برراريس 

األوىل، املعقرود يف برو  يف عرن اجلرزء األول مرن دورتره 
 2016أيار/مايو  26إىل  16الفتة من 

التحضيرات لدخول اتفاق باريس حيز النفاذ ولعقد الدورة األولى لمؤؤتمر األطؤراف العامؤل  -4 
 بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس

اتفرراق برراريس ، 21-/م أ1اعتمررد مررؤمتر األطررراف، مبوجررب املقرررر  معلومررات أساسررية: -٤1
ودعا األطراف يف ا تفاقية إىل أ  توقع ا تفاق أثناء امللتق  الرفيع املستوك لتوقيع ا تفاق املقرر 

، أو يف أقررررب فرصرررة سكنرررة 2016نيسرررا /أبريل  22أ  يعقرررد  األمرررني العرررام لألمرررم املتحررردة يف 
أو  إيررررا وهلررررا لررررديها، وأ  تررررودع، يف أقرررررب وقررررت سكررررن، صرررركول تصررررديقها علرررر  ا تفرررراق أو قب

 .(1٣)موافقتها عليه أو انضمامها إليه، حسب ا قتضاء
__________ 

 .٤، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (1٣)
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وقرر مؤمتر األطراف مبوجب املقرر نفسه اى راف عل  تنفيذ برنام  العمل النا ئ عن  -٤2
. وطلب مؤمتر األطراف إىل فريق اتفاق باريس أ  (1٤)الطلبات ذات الصلة الواردة يف ذلك املقرر

حبلرول موعررد انعقرراد  عمررلهرذا الوأ  ينهرري  يف عملره التقردم الررذك  رررز يقردم بانتظررام تقرارير عررن 
. وسرينظر مرؤمتر األطرراف أيضرا يف التقرارير املقدمرة (1٥)أطراف براريس اجتماع/الدورة األوىل ملؤمتر

واهليئررات املنشررأة، وكررذلك مررن كيانررات أخرررك، عررن التقرردم ازرررز يف تنفيررذ ة الفرعيرر تامررن اهليئرر
  .21-/م أ1ئ عن املقرر برنام  العمل النا 

، أجرررررت 2016وخرررر ل دورات اهليئررررات الفرعيررررة الرررر  عحقرررردت يف بررررو  يف أيار/مررررايو  -٤٣
الرئاسرررة احلاليرررة والرئاسرررة املقبلرررة مشررراورات غرررري ر يرررة مرررع األطرررراف بشرررأ  الطرائرررق الررر  تكفرررل 

 2016م الشمولية يف وضع  ئحة قواعد اتفاق باريس يف حال بدء نفاذ  يف وقت مبكرر يف عرا
 .(16)املوقع الشبكي ل تفاقية يف. وتر د مذكرة عن تلك املشاورات 2017أو عام 
دع  مرررؤمتر األطرررراف إىل النظرررر يف حالرررة التوقيرررع والتصرررديق علررر  اتفررراق سررريح  اىجرررراء: -٤٤

باريس. وسيحدع  مؤمتر األطراف أيضا  إىل النظر يف التقردم ازررز يف تنفيرذ برنرام  العمرل النا رئ 
، فضرررر   عررررن التقرررردم ازرررررز يف األعمررررال التحضررررريية لعقررررد الرررردورة األوىل 21-/م أ1قرررررر عررررن امل

 أطراف باريس. وسيحدع  مؤمتر األطراف كذلك إىل اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا . اجتماعؤمتر/مل
FCCC/SBSTA/2016/2   تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عرن

واألربعني، املعقودة يف بو  يف الفتة من دورهتا الرابعة 
 2016أيار/مايو  26إىل  16

Add.1و FCCC/SBI/2016/8 تقريررررررر اهليئرررررررة الفرعيرررررررة للتنفيررررررذ عرررررررن دورهترررررررا الرابعرررررررة   
 26إىل  16واألربعني، املعقودة يف بو  يف الفتة من 

 2016أيار/مايو 
FCCC/APA/2016/2  العامررل املخصررص املعررين باتفرراق برراريس تقريررر الفريررق 

عرن اجلرزء األول مرن دورتره األوىل، املعقرود يف برو  يف 
 2016أيار/مايو  26إىل  16الفتة من 

__________ 

 .٩، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (1٤)
 .10، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (1٥)
(16) <http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/eif_summary.pdf>. 
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النظؤؤر فؤؤؤي المقترحؤؤؤات المقدمؤؤؤة مؤؤؤن األطؤؤؤراف إلدخؤؤؤال تعؤؤؤدي ت علؤؤؤى التفاقيؤؤؤة بموجؤؤؤب  -5 
 15المادة 
مررن ا تفاقيررة إجررراءات إدخررال تعرردي ت علرر   1٥تتضررمن املررادة  معلومررات أساسررية: -٤٥

ووفقا  هلذ  املادة، قدمت األطراف مقتحني لكي ينظر فيهما مرؤمتر األطرراف يف دورتره ا تفاقية. 
 السابعة عشرة.

 من التفاقية 4)و( من المادة 2مقترح مقدم من التحاد الروسي لتعديل الفقرة  )أ( 
 /أيررررار 2٤أحررررال ا حترررراد الروسرررري إىل األمانررررة، يف رسررررالة مؤرخررررة  معلومررررات أساسررررية: -٤6
وأرسررلت األمانررة  مررن ا تفاقيررة. ٤)و( مررن املررادة 2لتعررديل الفقرررة  (17)، نررص مقررتح2011 مررايو

اف املقتح إىل األطراف يف ا تفاقية واملوقعني عليها قبل انعقاد الردورة السرابعة عشررة ملرؤمتر األطرر 
 .2011حزيرا /يونيه  22بستة أ هر، وأرسلته إىل الوديع للعلم يف 

وقرررر مررؤمتر األطررراف يف دورترره احلاديررة والعشرررين أ  يرردرج هررذا البنررد الفرعرري يف جرردول  -٤7
 .(18)األعمال املؤقت لدورته الثانية والعشرين

 واختاذ أك إجراء يرا  مناسبا . سيحدع  مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا املقتح اىجراء: -٤8
FCCC/CP/2011/5  )و( 2مقتح مقدم من ا حتاد الروسي لتعرديل الفقررة 

 من ا تفاقية. مذكرة مقدمة من األمانة. ٤من املادة 

 من التفاقية 18و 7مقترح مقدم من بابوا غينيا الجديدة والمكسيك لتعديل المادتين  )ب( 
أحالرررررت برررررابوا غينيرررررا اجلديررررردة واملكسررررريك إىل األمانرررررة، يف رسرررررالة  أساسرررررية:معلومررررات  -٤٩

وأرسرررلت  مرررن ا تفاقيرررة. 18و 7، نرررص مقرررتح لتعرررديل املرررادتني 2011أيار/مرررايو  26 مؤرخرررة
األمانررة املقررتح إىل األطررراف يف ا تفاقيررة واملرروقعني عليهررا قبررل انعقرراد الرردورة السررابعة عشرررة ملررؤمتر 

 .2011حزيرا /يونيه  22، وأرسلته إىل الوديع للعلم يف األطراف بستة أ هر
. (1٩)اوأ ررار الرررئيس، يف الرردورة السررابعة عشررررة ملررؤمتر األطررراف، إىل تلقرري مقررتح مرررنق   -٥0

وقرررر مررؤمتر األطررراف يف دورترره احلاديررة والعشرررين أ  يرردرج هررذا البنررد الفرعرري يف جرردول األعمررال 
 .(20)شريناملؤقت لدورته الثانية والع

__________ 

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

مرذكرة مقدمرة  من ا تفاقيرة. 18و 7لتعديل املادتني 
 .من األمانة

 التكيفتقرير لجنة  -6 
، إىل جلنرة التكيرف 17-/م أ2طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرر   معلومات أساسية: -٥2

وقرر مؤمتر األطرراف مبوجرب املقررر نفسره  أ  تقدم إليه تقارير سنوية عن طريق اهليئتني الفرعيتني.
قررر مناسرب أ  يستعرض يف دورتره الثانيرة والعشررين فعاليرة جلنرة التكيرف وأداءهرا، بغيرة اعتمراد م

 ا ستعراض. هذابشأ  نتائ  
سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل إحالررة هررذا البنررد إىل هيئررة املشررورة وهيئررة التنفيررذ  اىجررراء: -٥٣

وسررريحدع  مرررؤمتر األطرررراف   للنظررر فيررره، وإىل اختررراذ أك إجررراء يررررا  مناسررربا  اسرررتنادا  إىل توصررياهتما.
 التكيف.كذلك إىل انتخاب أعضاء جلنة 

FCCC/SB/2016/2  تقرير جلنة التكيف 

 آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ -7 
، آلية وارسو الدولية 1٩-/م أ2أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر  معلومات أساسية: -٥٤

املعنيررة باخلسررائر واألضرررار املرتبطررة بتررأثريات تغررري املنرراخ، علرر  أ  يستعرضررها ويسررتعرض هيكلهررا 
وو يتهرررا وفعاليتهرررا يف دورتررره الثانيرررة والعشررررين، هبررردف اعتمررراد مقررررر مناسرررب بشرررأ  نترررائ  هرررذا 

إىل اللينرة التنفيذيرة آلليرة وارسرو الدوليرة أ  تقردتم تقريررا  سرنويا  إىل مرؤمتر وطلب . (21)ا ستعراض
 .(22)توصيات حسب ا قتضاء عدت األطراف عن طريق هيئة املشورة وهيئة التنفيذ، وأ  تح 

وطلررب مررؤمتر األطررراف يف دورترره احلاديررة والعشرررين إىل اللينررة التنفيذيررة أ  تنشررئ مركررزا   -٥٥
علومرررات مرررن أجرررل حتويرررل املخررراطر يكرررو  مسرررتودعا  للمعلومرررات عرررن الترررأمني وحتويرررل لتبرررادل امل
، وأ  تنشئ فرقة عمل لوضع توصيات تتعلق برنحه  متكاملرة لتينرب حرا ت التشررد (2٣)املخاطر

. وطلرررب أيضرررا  إىل اللينرررة (2٤)املرتبطرررة باآلثرررار الضرررارة لتغرررري املنررراخ والتقليرررل منهرررا والتصررردك هلرررا
 .(2٥)ن تقريرها السنوك معلومات عن التقدم ازرز هبذا الشأ التنفيذية أ  تضمت 

__________ 

 .1، الفقرة 1٩-/م أ2املقرر  (21)
 .٣، الفقرة 1٩-/م أ2املقرر  (22)
 .٤8، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (2٣)
 .٤٩، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (2٤)
 .٥0الفقرة ، 21-/م أ1املقرر  (2٥)
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وردا  علرر  طلررب مررن حتررالف الرردول اجلزريررة الصررغرية إىل رئيسررة الرردورة احلاديررة والعشرررين  -٥6
ملؤمتر األطراف، عقدت الرئاسرة احلاليرة والرئاسرة املقبلرة مشراورات غرري ر يرة مرع األطرراف خر ل 

ل مررن اهليئتررني الفرررعيتني بشررأ  اسررتعراض آليررة وارسررو الدوليررة املقررررر الرردورة الرابعررة واألربعررني لكرر
املوقرع  يفإجراؤ  خ ل الدورة الثانيرة والعشررين ملرؤمتر األطرراف. وترر د مرذكرة عرن تلرك املشراورات 

 .(26)اىطارية الشبكي ل تفاقية
سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل إحالررة هررذا البنررد إىل هيئررة املشررورة وهيئررة التنفيررذ  اىجررراء: -٥7

للنظر فيه، وإىل اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إىل توصياهتما.

FCCC/SB/2016/3   تقريررررر اللينررررة التنفيذيررررة آلليررررة وارسررررو الدوليررررة املعنيررررة
 املناخباخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها -8 

التقريؤؤر السؤؤنوم المشؤؤترة للجنؤؤة التنفيذيؤؤة المعنيؤؤة بالتكنولوجيؤؤا ومركؤؤز وشؤؤبكة تكنولوجيؤؤا  )أ( 
 المناخ
، أ  علرر  اللينررة 20-/م أ17قرررر مررؤمتر األطررراف، مبوجررب مقرررر   معلومررات أساسررية: -٥8

التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا )اللينرة التنفيذيرة( ومركرز و ربكة تكنولوجيرا املنراخ )املركرز والشربكة( 
الفرررعيتني، بشررأ   يئتررنياهلأ  يواصرر  تقرردمي تقريررر سررنوك مشررتل إىل مررؤمتر األطررراف، مررن خرر ل 

 ما.أنشطة وأداء كل منه
سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة املشررورة وهيئررة  اىجررراء: -٥٩

وسررريحدع  مررررؤمتر  التنفيرررذ للنظرررر فيررره، وإىل اختررراذ أك إجرررراء يررررا  مناسررربا  اسرررتنادا  إىل توصرررياهتما.
 ستشرارك األطراف كذلك إىل انتخاب أعضاء اللينرة التنفيذيرة واملمثلرني احلكروميني للميلرس ا

 للمركز والشبكة.
FCCC/SB/2016/1   التقريررررررر السررررررنوك املشررررررتل للينررررررة التنفيذيررررررة املعنيررررررة

بالتكنولوجيررررا ومركررررز و رررربكة تكنولوجيررررا املنرررراخ لعررررام 
2016 

معلومات إضافية   <www.unfccc.int/ttclear> 

 الروابط بين آلية التكنولوجيا واآللية المالية ل تفاقية )ب( 
، علرررررر  أ  18-/م أ1وافررررررق مررررررؤمتر األطررررررراف، مبوجررررررب مقرررررررر   معلومررررررات أساسررررررية: -60

خر ل دورتره العشررين، يف إقامرة روابرط بررني آليرة التكنولوجيرا واآلليرة املاليرة ل تفاقيرة، مررع   ضري،
__________ 

(26) <http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/wim_summary.pdf>. 
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مرررررن  17توصررررريات جملرررررس الصرررررندوق األخضرررررر للمنررررراخ، الررررر  وحضرررررعت طبقرررررا  للفقررررررة  مراعررررراة
 6لينررة التنفيذيررة املعنيررة بالتكنولوجيرا، الرر  وحضررعت وفقررا  للفقرررة ، وتوصرريات ال17-أ /م٣ املقررر

 .17-/م أ٤من املقرر 
ودعا مؤمتر األطراف، يف دورته احلاديرة والعشررين، جملرس الصرندوق إىل تقردمي توصرياته،  -61

 .(27)، لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية والعشرين18-/م أ1من املقرر  62وفقا  للفقرة 
وطلب مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية والعشرين، إىل اللينة التنفيذية واملركز والشربكة  -62

والكيررانني التشررغيليني لآلليررة املاليررة مواصررلة التشرراور بشررأ  الررروابط بررني آليررة التكنولوجيررا واآلليررة 
واألربعررني لكررل مررن املاليررة واملضرري يف تطويرهررا، بسرربل منهررا عقررد حلقررة عمررل أثنرراء الرردورة الرابعررة 

 .(28)اهليئتني الفرعيتني
وطلررب أيضررا  إىل اللينررة التنفيذيررة أ  ترردرج، يف تقريرهررا السررنوك، ا سررتنتاجات النا ررئة  -6٣

أعرر   كرري ينظررر فيهررا مررؤمتر األطررراف يف دورترره الثانيررة  62عررن األنشررطة املشررار إليهررا يف الفقرررة 
 .(2٩)أع   61ر إليها يف الفقرة توصيات جملس الصندوق املشا مع مراعاةوالعشرين، 

سيحدع  مؤمتر األطراف إىل النظر يف النتائ  املستخلصة من املشراورات اجلاريرة  اىجراء: -6٤
أعرررر   والتوصرررريات املقدمررررة مررررن جملررررس الصررررندوق املشررررار إليهررررا يف  62املشررررار إليهررررا يف الفقرررررة 

التكنولوجيررا واآلليررة املاليررة واسررتكمال أعرر   هبرردف حتديررد الررروابط بررني آليررة  61و 60 الفقرررتني
 عمله بشأ  هذ  املسألة.

FCCC/CP/2014/6  الررروابط برررني آليرررة التكنولوجيرررا واآلليرررة املاليرررة ل تفاقيرررة: 
 توصيات اللينة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

FCCC/SB/2016/1   املعنيررررررررة التقريررررررررر السررررررررنوك املشررررررررتل للينررررررررة التنفيذيررررررررة
بالتكنولوجيرررررا ومركرررررز و ررررربكة تكنولوجيرررررا املنررررراخ لعرررررام 

2016 
FCCC/CP/2016/7 

Add.1و 
تقريرررررر الصرررررندوق األخضرررررر للمنررررراخ املقررررردم إىل مرررررؤمتر  

 مذكرة مقدمة من األمانة األطراف.
 <www.unfccc.int/focus/technology/items/7000.php>  معلومات إضافية

<www.gcfund.org> 

__________ 

 .٤، الفقرة 21-/م أ1٣املقرر  (27)
 .8، الفقرة 21-/م أ1٣املقرر  (28)
 .٩، الفقرة 21-/م أ1٣املقرر  (2٩)
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مؤؤن  4)أ( و)ب( مؤؤن المؤؤادة 2السؤؤتعراا الثؤؤاني لمؤؤدى كفايؤؤة أحكؤؤام الفقؤؤرتين الفؤؤرعيتين  -9 
 التفاقية

مررن ا تفاقيررة علر  إجررراء اسررتعراض  ٤)د( مررن املرادة 2ترنص الفقرررة  معلومرات أساسررية: -6٥
كرررانو    ٣1يف موعرررد   يتيررراوز  ٤)أ( و)ب( مرررن املرررادة 2ثرررا د ملررردك كفايرررة الفقررررتني الفررررعيتني 

ويف الردورة الرابعرة ملرؤمتر األطرراف، أبلرغ الررئيس األطرراف بتعرذتر التوصرل . 1٩٩8األول/ديسمرب 
وأثنراء النظرر يف جردول األعمرال اجات أو مقرررات بشرأ  هرذ  املسرألة. إىل اتفاق عل  أيرة اسرتنت
والصرررني تعرررديل بنرررد جررردول  77  لملرررؤمتر األطرررراف، اقتحرررت جمموعرررة ااملؤقرررت للررردورة اخلامسرررة 

 )أ(2ذ أحكام الفقررتني الفررعيتني استعراض مدك كفاية تنفي"األعمال هذا حبي  يصبا كاآليت: 
ومل يحتوصل إىل اتفاق بشرأ  هرذا ا قرتاح، فرأقر املرؤمتر جردول  ."يةمن ا تفاق ٤و)ب( من املادة 

وأحدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورات مؤمتر  أعمال الدورة، وأبق  هذا البند معلقا .
التعررديل الررذك اقتحترره جمموعررة  األطررراف مررن السادسررة إىل الثانيررة عشرررة، مشررفوعا  حبا ررية تحبررني

وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، بناء  علر  مقرتح مرن الررئيس، دعروة . والصني 77  ال
األمني التنفيذك إىل دراسة هذا الوضع يف ضوء ما  دث من تطورات خ ل تلك الدورة وتقدمي 

وبنررراء  علررر  اقرررتاح مرررن الررررئيس،  مقتحرررات تنظرررر فيهرررا هيئرررة التنفيرررذ يف دورهترررا الثامنرررة والعشررررين.
قرتر يف الردورة الرابعرة عشررة ملرؤمتر األطرراف إحالرة قدمة من هيئة التنفيذ، تث املتوصية التنادا  إىل واس

. وأرجرررأ مرررؤمتر األطرررراف يف (٣0)النظرررر يف هرررذا البنرررد إىل الررردورة السادسرررة عشررررة ملرررؤمتر األطرررراف
مررن  1٣ملررادة دورتره السادسررة عشرررة النظررر يف هرذا البنررد، بنرراء  علرر  اقررتاح مرن الرررئيس، وعمرر   با

ويف دورات مؤمتر األطراف السابعة مشروع النظام الداخلي املعمول به، إىل دورته السابعة عشرة. 
عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين واحلادية والعشرين، أحقر جدول األعمال وأحبقي هذا 

 حصرريلتها إىل األطررراف.البنررد معلقررا ، وأجرررك الرررئيس مشرراورات بشررأ  املوضرروع وقرردم تقريرررا  عررن 
العشررين علر  أ  ينظرر يف هرذا البنرد خر ل دورتره الثانيرة و ووافق مؤمتر األطراف يف دورتره احلاديرة 

 من مشروع النظام الداخلي املعمول به. 16والعشرين، وفقا  للمادة 
 سيحدع  مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند واختاذ أك إجراء يرا  مناسبا . اىجراء: -66

 المسائل المتعلقة بالتمويل -10 

 التمويل الطويل األجل المتعلق بالمناخ )أ( 
، إىل األمانرررة تنظررريم 20-/م أ٥طلرررب مرررؤمتر األطرررراف، يف مقررررر   معلومرررات أساسرررية: -67

، وإعررداد تقريررر مرروجز عررن حلقررات 2020حلقررات عمررل سررنوية خرر ل الرردورات إىل غايررة عررام 
العمل كي ينظر فيه كل سنة مرؤمتر األطرراف واحلروار الروزارك الرفيرع املسرتوك الرذك يحعقرد مررة كرل 

وقرررر مررؤمتر األطررراف أ  تركررز حلقررات العمررل املعقررودة . (٣1)سررنتني بشررأ  التمويررل املتعلررق باملنرراخ
__________ 

(٣0) FCCC/CP/2008/7 10، الفقرة. 
 .12 ، الفقرة20-/م أ٥املقرر  (٣1)
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، علرر  مسررائل متويررل التكيررف واحتياجررات الررردعم 2016و 201٥خرر ل الرردورات، يف عررامي 
املوجررره إىل البلرررردا  الناميررررة األطررررراف والتعرررراو  علرررر  هتيئررررة بيئررررات متكينيررررة معررررز زة وتقرررردمي الرررردعم 

 ا  توليفررو  لررك املقرررر إىل األمانررة أ  تحعرردت شميعررا  وطلررب مررؤمتر األطررراف يف ذ. (٣2)ألنشررطة التأهررب
لتقررارير املقدمررة كررل سررنتني املتعلقررة با سررتاتيييات والررنهح  املتبعررة لزيررادة التمويررل املتعلررق بتغررري ل

، ليحست رررد هبمرررا يف حلقرررات العمرررل املعقرررودة 2020إىل عرررام  201٤املنررراخ يف الفرررتة مرررن عرررام 
 .(٣٣)خ ل الدورات

ونحظمت حلقة عمل أثناء الردورة بشرأ  التمويرل الطويرل األجرل املتعلرق باملنراخ، برالتزامن  -68
مع الدورة الرابعة واألربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني واجلزء األول من الدورة األوىل لفريرق اتفراق 

ي ينظررر فيرره ت األمانررة تقريرررا  مرروجزا  عررن حلقررة العمررل كررعرردت . وأث (٣٤)2016برراريس يف أيار/مررايو 
مؤمتر األطراف، أبرزت فيه مداو ت املشاركني، مبن فيهم األطراف وسثلو  من املؤسسرات املاليرة 

وجهررات معنيرررة أخرررك. وسيحست رررد  ،الدوليررة ووكررا ت األمرررم املتحرردة ومنظمرررات ا تمررع املررردين
 .(٣٥)بنتائ  حلقة العمل يف احلوار الوزارك الثاين الرفيع املستوك بشأ  التمويل املتعلق باملناخ

سيحدع  مؤمتر األطراف إىل النظر يف التقرير املوجز عن حلقة العمل واختراذ أك  اىجراء: -6٩
إىل تقدمي إر ادات بشأ  تنظيم حلقات عمرل وسيحدع  مؤمتر األطراف أيضا   إجراء يرا  مناسبا .

 .يف املستقبل بشأ  التمويل الطويل األجل
FCCC/CP/2016/5   2016الررررردورة يف عرررررام  أثنررررراءحلقرررررة العمرررررل املعقرررررودة 

تقريررررر  بشرررأ  التمويرررل الطويرررل األجرررل املتعلرررق باملنررراخ.
 موجز مقدم من األمانة

 <www.unfccc.int/6814.php>  معلومات إضافية

<www.unfccc.int/9518.php> 

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/ 

sessions.aspx> 

 تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل واستعراا مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل )ب( 
، أ  تقرررردم إليرررره 17-/م أ2قرررررر مررررؤمتر األطررررراف، مبوجررررب مقرررررر   معلومررررات أساسررررية: -70

، يف كل دورة عادية من دوراته، تقارير وتوصريات )اللينة الدائمة( اللينة الدائمة املعنية بالتمويل
 بشأ  مجيع جوانب عملها، لينظر فيها.

__________ 

 .1٣، الفقرة 20-/م أ٥املقرر  (٣2)
 .11، الفقرة 20-/م أ٥املقرر  (٣٣)
 .<http://www.unfccc.int/9518> تر د الوثائق والشرائا املستخدمة أثناء حلقة العمل يف الرابط التايل: (٣٤)
 .٤، الفقرة 21-/م أ٥املقرر  (٣٥)
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األطرراف يف ، أ  تقردم إىل مرؤمتر 21-/م أ6وطحلب إىل اللينة الدائمرة، مبوجرب املقررر  -71
دورترره الثانيررة والعشرررين تقريرررا  عررن التقرردم ازرررز يف تنفيررذ خطررة عملهررا، مبررا يف ذلررك نتررائ  عمليررة 

  .2016التقييم والعرض العام لفتة السنتني لتدفقات التمويل املتعلق باملناخ يف عام 
لعشررين يف دورتره الثانيرة وا، الشرروع يف 21-/م أ6وقرر مرؤمتر األطرراف، مبوجرب املقررر  -72

. وطلررب مررؤمتر 20-/م أ6مررن املقرررر  2٣اسررتعراض مهررام اللينررة الدائمررة املشررار إليهررا يف الفقرررة 
األطررراف، يف دورترره احلاديررة والعشرررين، إىل هيئررة التنفيررذ أ  تحعرردت، يف دورهتررا اخلامسررة واألربعررني، 

 11ها يف الفقرة املشار إلي اآلراء مشروع اختصاصات استعراض مهام اللينة الدائمة عل  أساس
 .(٣6)21-/م أ6من املقرر 

سيحدع  مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير اللينة الدائمة واختاذ أك إجراء يررا   اىجراء: -7٣
وسرريحدع  مررؤمتر األطررراف كررذلك إىل انتخرراب أعضرراء اللينررة الدائمررة. وسرريحدع  مررؤمتر مناسرربا . 

اسرررتعراض مهرررام اللينرررة الدائمرررة الرررذك  األطرررراف أيضرررا  إىل حبررر  واعتمررراد مشرررروع اختصاصرررات
 أعدته هيئة التنفيذ.

FCCC/CP/2016/8  تقريررر اللينررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل املقرردم إىل مررؤمتر 
 األطراف

FCCC/CP/2016/MISC.1  Views on the terms of reference for the review of 

the functions of the Standing Committee on 

Finance 

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

يقرررردم جملررررس الصررررندوق األخضررررر للمنرررراخ تقريرررررا  سررررنويا  إىل مررررؤمتر  معلومررررات أساسررررية: -7٤
معلومررات مثررل هررذا التقريررر ن يتضررمو  ؛(٣7)األطررراف علرر  النحررو املنصرروم عليرره يف صررك إدارترره

تنفيرررذ اىر رررادات املقدمرررة يف الررردورة احلاديرررة والعشررررين ملرررؤمتر األطرررراف ويف سرررائر املقرررررات ذات 
 .(٣8)الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف

، سررررتقدم اللينررررة 17-/م أ2)ب( مررررن املقرررررر 121ملررررا تررررنص عليرررره الفقرررررة  واسررررتيابة   -7٥
الدائمة املعنية بالتمويل مشروع إر ادات إىل الصندوق كي ينظر فيه مؤمتر األطراف، اسرتنادا  إىل 
التقرير السنوك املقد م من الصرندوق إىل مرؤمتر األطرراف، وإسرهامات اهليئرات املواضريعية يف إطرار 

 راء املقدمة من األطراف.ا تفاقية، واآل
__________ 

 .10، الفقرة 21-/م أ6املقرر  (٣6)
 صررررررررررررك إدارة الصرررررررررررررندوق األخضررررررررررررر للمنرررررررررررراخ، املترررررررررررراح يف الرررررررررررررابط الترررررررررررررايل: )ج( مررررررررررررن6انظررررررررررررر الفقرررررررررررررة  (٣7)

<https://www.greenclimate.fund/documents/20182/56440/Governing_Instrument.pdf/caa6ce45-

cd54-4ab0-9e37-fb637a9c6235>. 
 .28، الفقرة 21-/م أ7املقرر  (٣8)
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سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل تقرردمي إر ررادات إىل الصررندوق بشررأ  السياسررات  اىجررراء: -76
واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية، مع مراعاة تقريرك جملس الصرندوق واللينرة الدائمرة، فضر   

راءات التخفيررف امل ئمررة عررن التقريررر السررنوك املقرردم إىل مررؤمتر األطررراف بشررأ  تشررغيل سرريل إجرر
وطنيا .

FCCC/CP/2016/7 

Add.1و 
تقريرررررر الصرررررندوق األخضرررررر للمنررررراخ املقررررردم إىل مرررررؤمتر  

 مذكرة مقدمة من األمانة األطراف.
FCCC/CP/2016/8 

 
تقريررر اللينررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل املقرردم إىل مررؤمتر 

 األطراف
FCCC/CP/2016/INF.1  Operation of the registry of nationally 

appropriate mitigation actions. Report by the 

secretariat 

  معلومات إضافية
<www.unfccc.int/5869.php> 

<www.unfccc.int/6877.php> 

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/ 

sessions.aspx> 

المقؤؤدم إلؤؤى مؤؤؤتمر األطؤؤراف واإلرشؤؤادات الموجهؤؤة إلؤؤى مرفؤؤق تقريؤؤر مرفؤؤق البيئؤؤة العالميؤؤة  )د( 
 البيئة العالمية

تنص مرذكرة التفراهم برني مرؤمتر األطرراف وجملرس مرفرق البيئرة العامليرة  معلومات أساسية: -77
ويحتوقرع  عل  أ  يقدم املرفق سنويا  تقريرا  إىل مؤمتر األطراف بشأ  تنفيذ اىر رادات الر  يتلقاهرا.

أ  يقرردم املرفررق تقريرررا  عررن اىجررراءات املتخررذة لتنفيررذ اىر ررادات املقدمررة مررن مررؤمتر األطررراف يف 
 املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف. سائرو  (٣٩)دورته احلادية والعشرين

، سررررتقدم اللينررررة 17-/م أ2)ب( مررررن املقرررررر 121ملررررا تررررنص عليرررره الفقرررررة  واسررررتيابة   -78
املعنيررة بالتمويررل مشررروع إر ررادات إىل املرفررق كرري ينظررر فيرره مررؤمتر األطررراف، اسررتنادا  إىل  الدائمررة

التقريرررر السرررنوك املقرررد م مرررن املرفرررق إىل مرررؤمتر األطرررراف، وإسرررهامات اهليئرررات املواضررريعية يف إطرررار 
 ا تفاقية، واآلراء املقدمة من األطراف.

إر ررررادات إىل املرفررررق بشررررأ  السياسررررات سرررريحدع  مررررؤمتر األطررررراف إىل تقرررردمي  اىجررررراء: -7٩
فض   عرن التقريرر  ،واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية، مع مراعاة تقريرك املرفق واللينة الدائمة

السنوك الرابع املقدم إىل مؤمتر األطراف بشأ  تشغيل سيل إجراءات التخفيف امل ئمة وطنيا .

__________ 

 .21-/م أ8املقرر  (٣٩)
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2و Add.1و FCCC/CP/2011/9 تقرير مرفق البيئة العاملية املقردم إىل مرؤمتر األطرراف.   
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2016/8 
 
تقريررررر اللينررررة الدائمررررة املعنيررررة بالتمويررررل املقرررردم إىل 

 فمؤمتر األطرا
FCCC/CP/2016/INF.1  Operation of the registry of nationally 

appropriate mitigation actions. Report by the 

secretariat 

  معلومات إضافية
<www.unfccc.int/3655.php> 

<www.unfccc.int/6877.php> 

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePage

s/sessions.aspx> 

 الستعراا السادس لآللية المالية )ه( 
قررررر مرررؤمتر األطرررراف، يف دورتررره الرابعرررة، أ  يسرررتعرض اآلليرررة املاليرررة  معلومرررات أساسرررية: -80

. وقرررر مررؤمتر األطررراف (٤0)مررن ا تفاقيررة 11مررن املررادة  ٤ل تفاقيررة كررل أربررع سررنوات وفقررا  للفقرررة 
، الشرروع يف ا سرتعراض السرادس لآلليرة املاليرة يف دورتره الثانيرة 20-/م أ٩أيضا ، مبوجرب املقررر 

أو للتعرديل الرذك  1٩-/م أ8للمعايري الواردة يف املباد  التوجيهية املرفقة باملقرر والعشرين، وفقا  
 قد يطرأ عليها  حقا .

سررررررريحدع  مرررررررؤمتر األطرررررررراف إىل الشرررررررروع يف ا سرررررررتعراض السرررررررادس لآلليرررررررة  اىجرررررررراء: -81
وا تفررراق علررر  اختصاصرررات ا سرررتعراض السرررادس، مرررع مراعررراة املعرررايري الرررواردة يف مرفرررق  املاليرررة
 .1٩-أ /م8 املقرر

 5الشؤروع فؤؤي عمليؤؤة لتحديؤؤد المعلومؤؤات التؤؤي يتعؤين علؤؤى األطؤؤراف تقؤؤديمها وفقؤؤاا للفقؤؤرة  )و( 
 (٤1)من اتفاق باريس 9من المادة 

، أ  يشرررررع، يف 21-/م أ1قرررررر مررررؤمتر األطررررراف، مبوجررررب املقرررررر  معلومررررات أساسررررية: -82
لررر  يتعرررني علررر  األطرررراف تقرررد ها وفقرررا  دورتررره الثانيرررة والعشررررين، يف عمليرررة لتحديرررد املعلومرررات ا

اجتمرراع أطررراف /مررن اتفرراق برراريس، بغيررة تقرردمي توصررية لينظررر فيهررا مررؤمتر ٩مررن املررادة  ٥للفقرررة 
 باريس ويعتمدها يف دورته األوىل.

سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل الشررروع يف عمليررة لتحديررد املعلومررات الرر  يتعررني  اىجررراء: -8٣
 من اتفاق باريس. ٩من املادة  ٥قا  للفقرة عل  األطراف تقد ها وف

__________ 

 .2، الفقرة ٤-/م أ٣املقرر  (٤0)
 .٥٥، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (٤1)
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المعلومؤؤات المقدمؤؤة مؤؤن األطؤؤراف المدرجؤؤة فؤؤي المرفؤؤق األول ل تفاقيؤؤة واسؤؤتعراا هؤؤذ   -11 
المعلومات
(٤2)

 
أوصت هيئرة التنفيرذ يف دورهترا الرابعرة واألربعرني مبشرروع مقررر بشرأ   معلومات أساسية: -8٤

( لينظررر فيرره مررؤمتر 201٥-201٤نتررائ  اجلولررة األوىل مررن عمليررة التقيرريم وا سررتعراض الدوليررة )
 .(٤٣)األطراف ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين

روحه للررردورة ول طررر ع علررر  مزيرررد مرررن التفاصررريل، انظرررر جررردول األعمرررال املؤقرررت و ررر -8٥
 .(٤٤)اخلامسة واألربعني هليئة التنفيذ

سريحدع  مرؤمتر األطرراف إىل إحالرة هرذا البنرد إىل هيئرة التنفيرذ للنظرر فيره، وإىل  اىجراء: -86
وسريحدع  مرؤمتر األطرراف إىل النظرر يف مشرروع  اختاذ أك إجراء يرا  مناسربا  اسرتنادا  إىل توصرياهتا.

 أع   واعتماد . 8٤ة املقرر املشار إليه يف الفقر 

 المعلومات المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق األول ل تفاقية -12 
قررررر مرررؤمتر األطرررراف، يف دورتررره التاسرررعة عشررررة، أ  يسرررتعرض، يف  معلومرررات أساسرررية: -87

دورته الثانية والعشررين، و يرة واختصاصرات فريرق اخلررباء ا ستشرارك، مرن أجرل اعتمراد مقررر يف 
 .(٤٥)هذا الصدد يف الدورة نفسها

ول طررر ع علررر  مزيرررد مرررن التفاصررريل، انظرررر جررردول األعمرررال املؤقرررت و رررروحه للررردورة  -88
 .(٤6)األربعني هليئة التنفيذاخلامسة و 

سريحدع  مرؤمتر األطرراف إىل إحالرة هرذا البنرد إىل هيئرة التنفيرذ للنظرر فيره، وإىل  اىجراء: -8٩
 اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إىل توصياهتا.

 بناء القدرات بموجب التفاقية -13 
ا الرابعررة واألربعررني اختصاصررات جلنررة وضررعت هيئررة التنفيررذ يف دورهترر معلومررات أساسررية: -٩0

، وأوصرت مبشرروع مقررر بشرأ  هرذ  املسرألة كري ينظرر )جلنرة براريس( باريس املعنية ببناء القدرات
 .(٤7)فيه مؤمتر األطراف ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين

__________ 

قرررد يرررود مرررؤمتر األطرررراف أ  يطلرررب إىل هيئرررة التنفيرررذ يف دورهترررا اخلامسرررة واألربعرررني أ  تسررراعد يف تنقررريا طرائرررق  (٤2)
 .17-/م أ2من املقرر  26وفقا  للفقرة  ةالتقييم وا ستعراض الدوليعملية وإجراءات 

 .FCCC/SBI/2016/8/Add.1 ير د يف الوثيقة (٤٣)
(٤٤) FCCC/SBI/2016/9. 
 .8، الفقرة 1٩-/م أ1٩املقرر  (٤٥)
 أع  . ٤٤انظر احلا ية  (٤6)
 .FCCC/SBI/2016/8/Add.1 ير د يف الوثيقة (٤7)
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واعتمرد مررؤمتر األطررراف، يف دورترره احلاديررة والعشرررين، اختصاصررات ا سررتعراض الشررامل  -٩1
)املشرار إليرره  7-/م أ2ثالر  لتنفيرذ إطرار بنراء القردرات يف البلرردا  الناميرة املنشرأ مبوجرب املقررر ال

رك ا ستعراض يف دورهتا الرابعة ‘(إطار بناء القدرات‘أدنا  بعبارة  ، وطلب إىل هيئة التنفيذ أ  شح
 .(٤8)واألربعني

ا مل تحنرره النظررر يف ا سررتعراض وبرردأت هيئررة التنفيررذ، يف دورهتررا الرابعررة واألربعررني، ولكنهرر -٩2
الشامل الثال  لتنفيذ إطار بناء القدرات، واتفقت عل  مواصلة النظرر يف هرذ  املسرألة يف دورهترا 

 .(٤٩)اخلامسة واألربعني
سريحدع  مرؤمتر األطرراف إىل إحالرة هرذا البنرد إىل هيئرة التنفيرذ للنظرر فيره، وإىل  اىجراء: -٩٣

وسرررريحدع  مررررؤمتر األطررررراف أيضررررا  إىل حبرررر   سررررتنادا  إىل توصرررياهتا.اختررراذ أك إجررررراء يرررررا  مناسرررربا  ا
 واعتماد اختصاصات جلنة باريس، وانتخاب أعضائها.

 من التفاقية 4من المادة  9و 8تنفيذ الفقرتين  -14 

 (10-/م أ1تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابير التكيف والستجابة )المقرر  )أ( 
ل طرر ع علرر  مزيررد مررن التفاصرريل، انظررر جرردويل األعمررال املررؤقتني  أساسررية: معلومررات -٩٤

 .(٥1)وهيئة التنفيذ (٥0)و روحهما للدورة اخلامسة واألربعني لكل من هيئة املشورة
سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة املشررورة وهيئررة  اىجررراء: -٩٥

 أك إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إىل توصياهتما.التنفيذ للنظر فيه، وإىل اختاذ 

 المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواا  )ب( 
ل طرر ع علرر  مزيررد مررن التفاصرريل، انظررر جرردويل األعمررال املررؤقتني  معلومررات أساسررية: -٩6

 .(٥٣)وهيئة التنفيذ (٥2)و روحهما للدورة اخلامسة واألربعني لكل من هيئة املشورة
سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة املشررورة وهيئررة  اىجررراء: -٩7

 التنفيذ للنظر فيه، وإىل اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إىل توصياهتما.

__________ 

 .2و 1، الفقرتا  21-/م أ1٤املقرر  (٤8)
 .FCCC/SBI/2016/8/Add.1 استنادا  إىل نص مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة (٤٩)
(٥0) FCCC/SBSTA/2016/3. 
 أع  . ٤٤انظر احلا ية  (٥1)
 أع  . ٥0انظر احلا ية  (٥2)
 أع  . ٤٤انظر احلا ية  (٥٣)
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 القضايا الجنسانية وتغيُّر المناخ -15 
طلب مؤمتر األطرراف، يف دورتره الثامنرة عشررة، إىل األمانرة أ  شمرع  معلومات أساسية: -٩8

وتتعهررد مسررك املعلومررات املتعلقرررة بتوزيررع اجلنسررني يف تكرروين اهليئرررات املنشررأة مبقتضرر  ا تفاقيرررة 
وبروتوكول كيوتو ويف تكوين الوفود يف الدورات املعقودة يف إطار ا تفاقيرة وبروتوكرول كيوترو، وأ  

طراف هبذ  املعلومات لينظر فيها سنويا ، لتعقب مسار التقدم ازرز يف بلوغ هردف تبلغ مؤمتر األ
 .(٥٤)إقامة التواز  بني اجلنسني للنهوض بسياسة مناخية مراعية ل عتبارات اجلنسانية

ودعررا مررؤمتر األطررراف، يف دورترره الثامنررة عشرررة، األطررراف واملؤسسررات املنشررأة مبقتضرر   -٩٩
يوترررو إىل أ  تسرررتعرض، يف دورتررره الثانيرررة والعشررررين، التقررردم ازررررز يف بلررروغ ا تفاقيرررة وبروتوكرررول ك

حتقيق زيادة تدرمليرة وكبررية يف الوقرت نفسره يف نسربة  هدف إقامة التواز  بني اجلنسني من خ ل
 .(٥٥)مشاركة املرأة

 ووضع مؤمتر األطراف، يف دورته العشررين، برنرام  عمرل مدتره سرنتا  لتعزيرز الترواز  برني -100
، وطلرب إىل األمانرة أ  تحضرمتن (٥6)اجلنسني وبلورة سياسات مناخية مراعية ل عتبارات اجلنسرانية

أعرر  ، معلومررات عررن تنفيررذها املقررررات الرر   ٩8تقريرهررا السررنوك القررادم، املشررار إليرره يف الفقرررة 
 .(٥7)تتضمن ييا  جنسانيا ، مبا يتسق مع السياسات اجلنسانية القائمة مبوجب ا تفاقية

واملنظمررات املعتمرردة بصررفة مراقررب األطررراف ودعررا مررؤمتر األطررراف، يف دورترره العشرررين،  -101
الترواز  برني اجلنسرني وبلرورة سياسرات  إقامرةإىل تقدمي معلومات عرن التقردم ازررز يف بلروغ هرديف 

، واتفرررررق علررررر  اسرررررتعراض هرررررذ  املعلومرررررات يف دورتررررره الثانيرررررة (٥8)مراعيرررررة ل عتبرررررارات اجلنسرررررانية
 .(٥٩)عشرينوال

سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل إحالررة هررذ  املسررألة إىل هيئررة التنفيررذ للنظررر فيهررا،  اىجررراء: -102
وإىل اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إىل توصياهتا.

FCCC/CP/2016/4   .تقرير مقدم من األمانةالتكوين اجلنساين 
 <www.unfccc.int/7516>  معلومات إضافية

__________ 

 .8، الفقرة 18-/م أ2٣املقرر  (٥٤)
 .٥و ٤، الفقرتا  18-/م أ2٣املقرر  (٥٥)
 .٣، الفقرة 20-/م أ18املقرر  (٥6)
 .٤، الفقرة 20-/م أ18املقرر  (٥7)
ينبغرررررررررري أ  تقرررررررررردم األطررررررررررراف آراءهررررررررررا عررررررررررن طريررررررررررق بوابررررررررررة املسررررررررررا ات علرررررررررر  الرررررررررررابط الشرررررررررربكي التررررررررررايل:  (٥8)

<http://www.unfccc.int/5900>.وينبغررررري أ  ترسرررررل املنظمرررررات املعتمررررردة بصرررررفة مراقرررررب مسرررررا اهتا بالربيرررررد  
 .<secretariat@unfccc.int>اىلكتوين إىل العنوا  التايل: 

 .16و 1٥، الفقرتا  20-أ /م18املقرر  (٥٩)
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 مسائل أخرى أحالتها الهيئتان الفرعيتان إلى مؤتمر األطراف -16 
يف إطررار هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال أك مسررائل أخرررك  سررتحعاج معلومررات أساسررية: -10٣

 تتعلق با تفاقية حتيلها اهليئتا  الفرعيتا  إىل مؤمتر األطراف.
سرررررريحدع  مررررررؤمتر األطررررررراف إىل النظررررررر يف اعتمرررررراد أك مشرررررراريع مقررررررررات أو  اىجررررررراء: -10٤

 استنتاجات أخرك توصي هبا اهليئتا  الفرعيتا  يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية -17 

 2015تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام  )أ( 
ل طرر ع علرر  مزيررد مررن التفاصرريل، انظررر جرردول األعمررال املؤقررت  ومررات أساسررية:معل -10٥

 .(60)و روحه للدورة اخلامسة واألربعني هليئة التنفيذ
سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة التنفيررذ للنظررر  اىجررراء: -106

 صياهتا.فيه، وإىل اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إىل تو 

 2017-2016أداء الميزانية في فترة السنتين  )ب( 
ل طرر ع علرر  مزيررد مررن التفاصرريل، انظررر جرردول األعمررال املؤقررت  معلومررات أساسررية: -107

 .(61)و روحه للدورة اخلامسة واألربعني هليئة التنفيذ
سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل إحالررة هررذا البنررد الفرعرري إىل هيئررة التنفيررذ للنظررر  اىجررراء: -108

 فيه، وإىل اختاذ أك إجراء يرا  مناسبا  استنادا  إىل توصياهتا.

 اتخاذ القرارات في سياق عملية التفاقية اإلطارية )ج( 
ة والعشررررين، نظرررر مرررؤمتر األطرررراف يف هرررذ  املسرررألة يف دورتررره احلاديررر معلومرررات أساسرررية: -10٩

وطلب إىل رئيسة تلك الدورة أ  شرك، بالتعاو  مرع املغررب بوصرفه البلرد املضريف لدورتره الثانيرة 
والعشررررين، مشررراورات غرررري ر يرررة استشررررافية ومفتوحرررة العضررروية بشرررأ  اختررراذ القررررارات يف سرررياق 

وهيئررة التنفيررذ، وأ  عمليررة ا تفاقيررة، بررالتزامن مررع الرردورة الرابعررة واألربعررني لكررل مررن هيئررة املشررورة 
واتفرق مرؤمتر األطرراف أيضرا ،  تقدم تقريرا  عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانيرة والعشررين.

 يف دورته احلادية والعشرين، عل  مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي أثناء دورته الثانية والعشرين.
سرررريحدع  مررررؤمتر األطررررراف إىل النظررررر يف هررررذ  املسررررألة واخترررراذ أك إجررررراء يرررررا   اىجررررراء: -110
 مناسبا .

__________ 

 أع  . ٤٤انظر احلا ية  (60)
 أع  . ٤٤انظر احلا ية  (61)
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فيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق باختيؤؤؤار وتعيؤؤؤين األمؤؤؤين  1-/م أ14اسؤؤؤتعراا العمليؤؤؤة الناشؤؤؤئة عؤؤؤن المقؤؤؤرر  )د( 
 ألمين العام( ونائب األمين التنفيذم )برتبة أمين عام مساعد(لالتنفيذم )برتبة وكيل 

ورد من اململكة العربية السعودية مقتح بر دراج هرذا البنرد الفرعري يف  سية:معلومات أسا -111
 جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف.

اىجراء املتعلق بتعيني األمني التنفيذك. ونظرت  1-/م أ1٤من املقرر  7وتتناول الفقرة  -112
  املسررألة يف سررياق مناقشرراهتا املتعلقررة بامليزانيررة الربناجميررة هيئررة التنفيررذ، يف دورهتررا الث ثررني، يف هررذ

 .(62)2011-2010املقتحة لفتة السنتني 
وقررد تررود األطررراف النظررر يف دور األمررني العررام واألطررراف واملكتررب واألمانررة يف عمليرر   -11٣

باألمانرة والقضرايا الت يا وا ختيار للوويفة املذكورة أع  ، مرع مراعراة احلقرائق اجلديردة املتعلقرة 
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.
سرررريحدع  مررررؤمتر األطررررراف إىل النظررررر يف هررررذ  املسررررألة واخترررراذ أك إجررررراء يرررررا   اىجررررراء: -11٤
مناسبا .

FCCC/CP/2016/INF.2 Background information on decision 14/CP.1 and the 

process to appoint the Executive Secretary. Note by 

the secretariat 

 الجزء الرفيع المستوى -18 

 بيانات األطراف )أ( 
نوفمرب. وقرد دحعرري تشررين الثرراين/ 1٥سريحفتتا اجلرزء الرفيررع املسرتوك صررباح يروم الث ثرراء،  -11٥

 رؤساء الدول واحلكومات إىل املشاركة يف اجلزء الرفيع املستوك يف ذلك اليوم.
وسررررررررتحلق  البيانررررررررات الوطنيررررررررة يف اجللسررررررررات العامررررررررة املشررررررررتكة بررررررررني مررررررررؤمتر األطررررررررراف  -116

تشررررررررين  16واألربعررررررراء  1٥ املقررررررررر أ  تحعقرررررررد يرررررررومي الث ثررررررراء كيوترررررررو  أطرررررررراف ومؤمتر/اجتمررررررراع
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.
جلسررات منفصررلة بعرد وهررر يرروم  كيوترو  أطررراف مؤمتر/اجتمرراعوسريعقد مررؤمتر األطرراف و  -117

املقررررات وا سررتنتاجات املوصرر  يف تشرررين الثرراين/نوفمرب، للنظررر  18ويرروم اجلمعررة  17 اخلمرريس
 هبا واعتمادها.

__________ 

(62) FCCC/SBI/2009/2 ٣٩-٣6، الفقرات. 
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كرل طررف، مبرا ل وسرتحعط  الكلمرة مررة واحردة فقرط وستوضع قائمرة واحردة براملتكلمني، -118
وقرررد ترغرررب األطرررراف يف أ   يف بروتوكرررول كيوترررو علررر  السرررواء،و  يف ذلرررك األطرررراف يف ا تفاقيرررة

حترريط علمرررا  بضرررورة أ ت تسرررتغرق البيانررات أكثرررر مرررن ثرر ث دقرررائق، اسررتنادا  إىل توجيهرررات هيئرررة 
التنفيررذ الرر  حترر  األطررراف والرؤسرراء علرر  اختتررام املررؤمتر يف الوقررت املناسررب
ويحشرري ع بقرروة . (6٣)

  يأخررذ أعضرراؤها اآلخرررو  الكلمررة، وسرريتاح وقررت  الرر  موعرراتا علرر  اىد ء ببيانررات باسررم 
ووفقررا   وإنصررافا  جلميررع املتكلمررني، سرريحطب ق حتديررد الوقررت تطبيقررا  صررارما . إضررايف هلررذ  البيانررات.

 ملمارسررررة األمررررم املتحرررردة، ستحسررررتخدم آليررررة ملسرررراعدة املتكلمررررني علرررر  احررررتام هررررذا احلررررد الررررزمين.
 إذا وسرريقاطثع املتكلمررو  الوقررت ازرردد. همشرراوز عنررد  ملتكلمررنيا تنبيررهل هرراز صررويتوسيحسررتعا  ر

 الوقت ازدد. واشاوز 
 تفاقيررة اىطاريررة، ولررن لشرربكي لوقررع اامل يفوستحنشررر النصرروم الكاملررة للبيانررات الر يررة  -11٩

 تفاقيرة اىطاريرة، يحرجر  لشربكي لوقرع اامل يفولكري يتسرن نشرر البيانرات تحعم م يف نسرخة ورقيرة. 
مررن األطررراف الرر  سررتحديل ببيانررات أثنرراء اجلررزء الرفيررع املسررتوك أ  ترسررل مسرربقا  نسررخة مررن البيررا  

 .<external-relations@unfccc.int>إىل العنوا  التايل: 
أيلول/سرربتمرب إىل يرروم  7ني مررن يرروم األربعرراء وسرريحفتا برراب التسررييل يف قائمررة املتكلمرر -120

عقرررد تررراري  إ رررعار ب وأحرسرررلت إىل األطرررراف، ضرررمن. 2016تشررررين األول/أكتررروبر  28اجلمعرررة 
 الدورات، املعلومات املتعلقة بقائمة املتكلمني واستمارةح التسييل.

الرررروزارك الثرررراين الرفيررررع وسررررينظم رئرررريس الرررردورة الثانيررررة والعشرررررين ملررررؤمتر األطررررراف احلرررروار  -121
املستوك الذك يحعقد مرة كل سنتني بشأ  التمويل املتعلق باملناخ
 16، بعرد وهرر يروم األربعراء (6٤)

)ب( أع  (. وسيست د هرذا احلروار حبلقرة العمرل املعقرودة 12تشرين الثاين/نوفمرب )انظر الفقرة 
ن مررع الرردورة الرابعررة واألربعررني خرر ل الرردورة بشررأ  التمويررل الطويررل األجررل، الرر  نحظمررت بررالتزام

لكررل مررن هيئررة املشررورة وهيئررة التنفيررذ والرردورة األوىل لفريررق اتفرراق برراريس. وسررينظم الرررئيس أيضررا  
تشررين  17يف صباح يوم اخلمريس  (6٥)حدثا  رفيع املستوك بشأ  تعزيز اىجراءات املتعلقة باملناخ

يرررع املسرررتوك بشرررأ  التحرررول ا قتصرررادك )ج( أعررر  (، وحررردثا  رف12الثررراين/نوفمرب )انظرررر الفقررررة 
تشررين الثراين/نوفمرب  17املستدام والتنويع ا قتصادك، من املقرر تنظيمه بعرد وهرر يروم اخلمريس 

 أع  (. 1٣)انظر الفقرة 
وستوضررع ترتيبررات إضررافية للحرروار واحلرردث الرفيعرري املسررتوك أثنرراء اجلررزء الرفيررع املسررتوك  -122

معلومات اىطارية وستحتاح يف املوقع الشبكي ل تفاقية  ن األمانة.بالتشاور مع األطراف وبدعم م
 عن احلوار واحلدث.

__________ 

(6٣) FCCC/SBI/2014/8 218، الفقرة. 
 .٥و ٤، الفقرتا  21-/م أ٥، واملقرر 1٣، الفقرة 1٩-/م أ٣املقرر  (6٤)
 .120، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (6٥)
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 بيانات المنظمات المشاركة بصفة مراقب )ب( 
سيحدع  سثلو املنظمات احلكومية الدوليرة واملنظمرات املشراركة بصرفة مراقرب إىل اىد ء  -12٣

جلسررة كيوتررو أطررراف   وسرريعقد مررؤمتر األطررراف ومؤمتر/اجتمرراع ببيانررات يف اجلررزء الرفيررع املسررتوك.
 تشرين الثاين/نوفمرب ل ستماع إىل هذ  البيانات. 17عامة مشتكة يف صباح يوم اخلميس 

وسرتحطب ق  البيانات يف مدة   تتياوز دقيقتني. هبذ  وينبغي وضع التتيبات ال زمة لإلد ء -12٤
وستحنشر النصوم الكاملة للبيانات الر يرة  أع  (. 118ا  صارما  )انظر الفقرة احلدود الزمنية تطبيق

 أع  (. 11٩يف املوقع الشبكي ل تفاقية اىطارية، ولن تحعم م يف نس  ورقية )انظر الفقرة 

 مسائل أخرى -19 
يف إطررار هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال أك مسررائل أخرررك تحعرررض علرر  مررؤمتر  سررتحعاج -12٥

 األطراف.

 اختتام الدورة -20 

 اعتماد تقرير مؤتمر األطراف عن دورته الثانية والعشرين )أ( 
سرريرحعثدر مشررروع تقريررر عررن أعمررال الرردورة ليعتمررد  مررؤمتر األطررراف يف  معلومررات أساسررية: -126
 .الدورة ةياي

سرريحدع  مررؤمتر األطررراف إىل اعتمرراد مشررروع التقريررر واىذ  للمقرررر باسررتكمال  اىجررراء: -127
 التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة.

 إغ ق الدورة )ب( 
 سيعلن الرئيس إغ ق الدورة. -128

    


