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  الجزء الثانم  
 اإلجراءات التم اتخذها مؤتمر األطراف يم دورته الثانية والعشرين

 مؤتمر األطرافالمقررات التم اعتمدها   
  FCCC/CP/2016/10/Add.1 

 املقرر
ــــدورة األوىل ملــــؤمتر  22-/م أ1 ــــاريس حيــــ  النفــــاذ ولعقــــد ال ــــدخول اتفــــاق ب التحضــــريات ل

 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس
 جلنة باريس املعنية ببناء القدرات 22-/م أ2
 باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخآلية وارسو الدولية املعنية  22-/م أ3
ــــة باخلســــائر واألضــــرار املرتبطــــة بتــــأثريات  22-/م أ4 اســــتعرا  آليــــة وارســــو الدوليــــة املعني

 املناخ تغري
 استعرا  جلنة التكيف وتقريرها 22-/م أ5
 خطط التكيف الوطنية  22-/م أ6
 التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ  22-/م أ7
 تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل  22-م أ/8
 اختصاصات استعرا  مهام اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل 22-/م أ9
تقريـــــر الصـــــندوق األخضـــــر للمنـــــاخ املقـــــد م إىل مـــــؤمتر األطـــــراف واإلرشـــــادات  22-/م أ10

 املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ 
املقــدم إىل مـــؤمتر األطـــراف واإلرشـــادات املوجهـــة إىل  تقريــر مرفـــق البيئـــة العامليـــة 22-/م أ11

 مرفق البيئة العاملية 
 الستعرا  السادس لآللية املالية  22-/م أ12
الشــروع يف عمليــة لتحديــد املعلومــات الــيت يتعــن علــ  األطــراف تقــدهها وفقــاا  22-/م أ13

 من اتفاق باريس 9من املادة  5للفقرة 
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 الروابط بن آلية التكنولوجيا واآللية املالية ل تفاقية  22-/م أ14
  تع ي  تطوير تكنولوجيا املناخ ونقلها بواسطة آلية التكنولوجيا 22-/م أ15
ــــذ إطــــار بنــــاء القــــدرات يف البلــــدا  الناميــــة  22-/م أ16 الســــتعرا  الشــــامل الثالــــث لتنفي

 مبوجب التفاقية
 من التفاقية 6م  عمل الدوحة بشأ  املادة حتسن فعالية برنا 22-/م أ17
 (2015-2014حمصلة اجلولة األوىل من عملية التقييم والستعرا  الدولية ) 22-/م أ18
  تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ 22-/م أ19
عمــل فريــق اخلــساء الستشــاري املعــين بالب غــات الوطنيــة املقدمــة مــن األطــراف  22-/م أ20

 املدرجة يف املرفق األول ل تفاقيةغري 
 املسائل اجلنسانية وتغري املناخ  22-/م أ21
 املسائل املالية واملسائل املتعلقة باملي انية 22-/م أ22
 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية 22-/م أ23
 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة 22-/م أ24
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريسالنظام الداخلي ملؤمتر  22-/م أ25
 القرار
 اإلعراب عن المتنا  حلكومة اململكة املغربية ولسكا  مدينة مراكش  22-/م أ1
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 ايتتاح الدور  -أوالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

مــــن  7مــــن املــــادة  4عمــــ ا بــــالفقرة  الــــدورُة الثانيــــة والعشــــرو  ملــــؤمتر األطــــراف ُعقــــدت -1
، وافتتحتهـا السـيدة 2016تشـرين الثـاي/نوفمس  7التفاقية يف باب إيغلي مبـراكش، املغـرب، يف 

وأدلــا الســيدة  .(1)احلاديــة والعشــرين تــهدور يف  ســيغولن رويــال )فرنســا(، رئيســة مــؤمتر األطــراف
 روايال ببيا  افتتاحي.

ا كـــل مـــن الســـيدة باتريســـيا إســـبينوزا، األمينـــة التنفيذيـــة وتضـــمن الفتتـــاح بيانـــات ألقاهـــ -2
ل تفاقيــة اإلطاريــة بشــأ  تغــري املنــاخ، والســيد هوســني  ، رئــيس الفريــق احلكــومي الــدو  املعــين 

 .(2)العريب بلقايد، عمدة مدينة مراكشبتغري املناخ، والسيد حممد 

 المسائل التنظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 انتخاب رئيس مؤتمر األطراف يم دورته الثانية والعشرين -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2 )البند الفرعي

 7املعقـــودة يف  ،(3)أشـــارت الســـيدة ســـيغولن روايـــال، يف اجللســـة األوىل ملـــؤمتر األطـــراف -3
بـــه  مـــن مشـــروع النظـــام الـــداخلي املعمـــول 22مـــن املـــادة  1تشـــرين الثـــاي/نوفمس، إىل أ  الفقـــرة 

تنص علـ  أ  ُيشـغل منصـب رئـيس مـؤمتر األطـراف بالتنـاوب بـن اإلموعـات اإلقليميـة اخلمـس. 
ترشيح مـن مموعـة الـدول األفريقيـة. وبنـاءا علـ  اقرتاحهـا، انتخـب مـؤمتر  تلقيوأبلغا األطراف ب

وأدىل األطــراف بالت كيــة وزيــر اخلارجيــة والتعــاو  املغــريب، الســيد صــ ح الــدين مــ وار، رئيســاا لــه. 
 .(4)اجلديد ببيا  الرئيس املنتخب

__________ 

ُعقـدت الـدورة الثانيـة والعشـرو  ملـؤمتر األطـراف بـالقرتا  مـع الـدورة الثانيـة عشـرة ملـؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه  (1)
ــــو )مؤمتر/اجتمــــاع أطــــراف كيوتــــو(  ــــدورة األوىل ملــــؤمتر اجتمــــاع األطــــراف يف بروتوكــــول كيوت واجلــــ ء األول مــــن ال

األطـــراف العامـــل بوصـــفه اجتمـــاع األطـــراف يف اتفـــاق بـــاريس )مؤمتر/اجتمـــاع أطـــراف بـــاريس(. وتـــرد مـــداولت 
 FCCC/KP/CMP/2016/8مؤمتر/اجتمـــاع أطـــراف كيوتـــو ومؤمتر/اجتمـــاع أطـــراف بـــاريس يف تقريـــرين منفصـــلن )

مــــــــا مــــــــداولت اجللســـــــات املشــــــــرتكة بــــــــن مــــــــؤمتر األطــــــــراف أو علـــــــ  التــــــــوا (.  ،FCCC/PA/CMA/2016/3و
فـــرتد يف التقـــارير الث ثـــة ومؤمتر/اجتمـــاع أطـــراف كيوتـــو ومؤمتر/اجتمـــاع أطـــراف بـــاريس املعقـــودة أثنـــاء الـــدورات 

 .  مجيعها
 .<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/10041.php>: متاحة عل  الرابط التا  (2)
  جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير جلسات عامة. (3)
 .<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/10041.php>متاحة عل  الرابط التا :  (4)
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 اعتماد النظام الداخلم -باء 
 )ب( من جدول األعمال(2 )البند الفرعي

ذّكــر الــرئيس يف اجللســة األوىل بــأ  رئيســة الــدورة احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف كانــا قــد  -4
اقرتحا أ  جيري مشاورات غري رمسية بشأ  هذ  املسألة ويُطلـع مـؤمتر األطـراف عمـا يطـرأ مـن تطـورات، 

ة، اقــرتح الــرئيس وحظــي اقرتاحهــا مبوافقــة األطــراف. وبــالنظر إىل اســتمرار غيــاب التوافــق بشــأ  هــذ  املســأل
، باســــــتثناء مشــــــروع FCCC/CP/1996/2مواصــــــلة العمــــــل مبشــــــروع النظــــــام الــــــداخلي الــــــوارد يف الوثيقــــــة 

، علـــ  غـــرار مـــا حـــدا يف الـــدورات الســـابقة. واقـــرتح أيضـــاا أ  جيـــري الســـيد حلســـن أزولي 42 املـــادة
 طراف عن نتائجها.إىل مؤمتر األاا )املغرب( مشاورات غري رمسية بشأ  هذ  املسألة ويقدم تقرير 

تشـرين الثـاي/نوفمس، أبلـي الـرئيس مـؤمتر األطـراف  17ويف اجللسة التاسعة، املعقودة يف  -5
بعـــدم التوصـــل حـــىل حينـــه، إىل أي توافـــق يف اآلراء بشـــأ  هـــذ  املســـألة. وبنـــاء علـــ  اقـــرتاح مـــن 

ا هــو مبــن يف الـرئيس، اتفــق مــؤمتر األطـراف علــ  مواصــلة العمـل مبشــروع النظــام الـداخلي حســبم
أعـــ  ، واتفـــق علـــ  أ  يســـتمر الـــرئيس يف إجـــراء املشـــاورات أثنـــاء الفـــرتة الفاصـــلة بـــن  4الفقـــرة 

 الدورات ويقدم تقريراا عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعشرين.

 إقرار جدول األعمال -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2 )البند الفرعي

يف جلسـته األوىل، يف مـذكرة مقدمـة مـن األمينـة التنفيذيـة تتضـمن نظر مـؤمتر األطـراف،  -6
عــد أُ وقــد  .(5)عــن جــدول األعمــال املؤقــا التكميلــي جــدول األعمــال املؤقــا وشــروحه، فضــ ا 

، بعـــد يف دورتـــه احلاديـــة والعشـــرين جـــدول األعمـــال املؤقـــا بالتفـــاق مـــع رئيســـة مـــؤمتر األطـــراف
جــدول األعمــال املؤقــا التكميلــي اســتجابة لطلــب  التشــاور مــع مكتــب مــؤمتر األطــراف. وصــدر

مقــدم مــن تركيــا بــددراج بنــد أو بنــد فرعــي معنــو   حصــول األطــراف الــيت اعــرتف مــؤمتر األطــراف 
بظروفهـــا اخلاصـــة علـــ  الـــدعم مـــن الصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ ومركـــ  وشـــبكة تكنولوجيـــا املنـــاخ 

الداخلي املعمول بـه، وبالتفـاق مـع  من مشروع النظام 12مبوجب اتفاق باريس . ووفقاا للمادة 
رئيســـة الـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف، أُدرج بنـــد فرعـــي يف جـــدول األعمـــال املؤقـــا 

 )أ(.19التكميلي، بوصفه البند الفرعي 
ميلــــي بصــــيغته الــــواردة يف الوثيقــــة واقــــرتح الــــرئيس إقــــرار جــــدول األعمــــال املؤقــــا التك -7

FCCC/CP/2016/1/Add.1أ(2 لثـــاي ملـــد  كفايـــة أحكـــام الفقـــرة،  الســـتعرا  ا9ســـتثناء البنـــد ، با( 
 من التفاقية ، الذي ينبغي تعليقه وفقاا للممارسة املعمول هبا يف اآلونة األخرية. 4و)ب( من املادة 

وأدىل ببيــــــا  كــــــل مــــــن سويســــــرا )باســــــم مموعــــــة الســــــ مة البيئيــــــة(، وتايلنــــــد )باســــــم  -8
 ،ليشـــيت - وتركيـــا، وتيمـــور ، والحتـــاد األورويب،(والصـــن( 77  ال والصـــن )مموعـــة 77 مموعـــة

واململكة العربية السعودية. واقرتح الرئيس كذلك إقرار جدول األعمال املؤقا التكميلي مـن دو  
__________ 

(5) FCCC/CP/2016/1 وAdd.1. 
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)أ(،  حصول األطراف اليت اعرتف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة علـ  الـدعم 19البند الفرعي 
مــن الصــندوق األخضــر للمنــاخ ومركــ  وشــبكة تكنولوجيــا املنــاخ مبوجــب اتفــاق بــاريس  علــ  أ  

  مفهوماا أ  الرئيس سيعقد مشاورات غري رمسية مفتوحة بشأ  املسألة ويقدم تقريراا عنهـا يف يكو 
 .(6) مسائل أخر   19إطار البند 

 وبناءا عل  اقرتاحات الرئيس، أقر مؤمتر األطراف جدول األعمال عل  النحو التا : -9
 افتتاح الدورة. -1 
 املسائل التنظيمية: -2 

  ؛مؤمتر األطراف يف دورته الثانية والعشرينانتخاب رئيس  )أ( 
 ؛ياعتماد النظام الداخل )ب( 
 إقرار جدول األعمال؛ )ج( 
  ؛انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )د( 
  ؛قبول املنظمات بصفة مراقب )ه( 
 تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئات الفرعية؛ )و( 
 الدورات املقبلة؛مواعيد وأماكن انعقاد  )ز( 
 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض.  )ح( 

 تقارير اهليئات الفرعية؛  -3 
 ؛ الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةيئة اهلتقرير  )أ( 
 ؛لتنفيذالفرعية ل يئةاهلتقرير  )ب( 
  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين باتفاق باريس )ج( 

ــــدخول -4  ــــدورة األوىل ملــــؤمتر  التحضــــريات ل ــــاريس حيــــ  النفــــاذ ولعقــــد ال اتفــــاق ب
  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس

حـــات املقدمـــة مـــن األطـــراف إلدخـــال تعـــدي ت علـــ  التفاقيـــة قرت النظـــر يف امل -5 
 :15مبوجب املادة 

من  4)و( من املادة 2مقدم من الحتاد الروسي لتعديل الفقرة  مقرتح )أ( 
 التفاقية؛

__________ 

  .)ب(،  أي مسائل أخر 19حيذف بالتبعية البند الفرعي  (6)
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 7مقـــدم مـــن بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة واملكســـيك لتعـــديل املـــادتن  مقــرتح )ب( 
 من التفاقية.  18و

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

املشـــرت  للجنـــة التنفيذيـــة املعنيـــة بالتكنولوجيـــا ومركـــ  التقريـــر الســـنوي  )أ( 
 وشبكة تكنولوجيا املناخ؛

 الروابط بن آلية التكنولوجيا واآللية املالية ل تفاقية. )ب( 
)أ( و)ب( مــــن 2الســـتعرا  الثــــاي ملــــد  كفايــــة أحكــــام الفقــــرتن الفــــرعيتن  -9 

  .(7)(ال معلقاا يظل هذا البند من جدول األعم)من التفاقية  4املادة 
 املسائل املتعلقة بالتمويل: -10 

 التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ؛  )أ( 
تقرير اللجنة الدائمـة املعنيـة بالتمويـل واسـتعرا  مهـام اللجنـة الدائمـة  )ب( 

 املعنية بالتمويل؛
تقريــــــــر الصــــــــندوق األخضــــــــر للمنــــــــاخ املقــــــــدم إىل مــــــــؤمتر األطــــــــراف  )ج( 

 هة إىل الصندوق األخضر للمناخ؛واإلرشادات املوج
تقريــــر مرفــــق البيئــــة العامليــــة املقــــدم إىل مــــؤمتر األطــــراف واإلرشــــادات  )د( 

 املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛
 الستعرا  السادس لآللية املالية؛ )هـ( 
الشـــــروع يف عمليـــــة لتحديـــــد املعلومـــــات الـــــيت يتعـــــن علـــــ  األطـــــراف  )و( 

 .(8)من اتفاق باريس 9ن املادة م 5تقدهها وفقاا للفقرة 
املعلومــات املقدمــة مــن األطــراف املدرجــة يف املرفــق األول ل تفاقيــة واســتعرا   -11 

 هذ  املعلومات.
 املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل تفاقية. -12 
 بناء القدرات مبوجب التفاقية. -13 
__________ 

مـــن جـــدول األعمــال معلقـــاا أيضـــاا خـــ ل الـــدورة احلاديــة والعشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف. وقـــد أُدرج يف  9ظــل البنـــد  (7)
 من مشروع النظام الداخلي املعمول به.  16جدول األعمال املؤقا للدورة وفقاا للمادة 

 .  55، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (8)
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 .من التفاقية 4من املادة  9و 8تنفيذ الفقرتن  -14 
تنفيــذ برنــام  عمــل بــوينس آيــرس بشــأ  تــدابري التكيـــف والستجابـــة  )أ( 

 (؛ 10-/م أ1 )املقرر
 .ائل املتعلقة بأقل البلدا  منواا املس )ب( 

 القضايا اجلنسانية وتغرير املناخ. -15 
 إىل مؤمتر األطراف. اهليئات الفرعيةمسائل أخر  أحالتها  -16 
 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية: -17 

 ؛2015تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعام  )أ( 
 ؛2017-2016فرتة السنتن يف أداء املي انية  )ب( 
 اختاذ القرارات يف سياق عملية التفاقية اإلطارية؛ )ج( 
تيــار فيمــا يتعلـق باخ 1-/م أ14اسـتعرا  العمليـة الناشــئة عـن املقـرر  )د( 

وتعيـــن األمـــن التنفيـــذي )برتبـــة وكيـــل لألمـــن العـــام( ونائـــب األمـــن 
 التنفيذي )برتبة أمن عام مساعد(.

 اجل ء الرفيع املستو : -18 
 بيانات األطراف؛ )أ( 
 بصفة مراقب. املشاركة بيانات املنظمات )ب( 

 مسائل أخر . -19 
 اختتام الدورة: -20 

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

 انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس -دال 
 )د( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

ــــرت شــــولدت -10 ــــأ  الســــيد وال ــــرئيس مــــؤمتر األطــــراف ب إســــبنيل  - يف اجللســــة األوىل، أبلــــي ال
بشـأ  هـذ  املسـألة أثنـاء انعقـاد دورات  )إكوادور(، نائب رئـيس مـؤمتر األطـراف، قـد بـدأ مشـاورات

إســبنيل علــ  العمــل  - اهليئــات الفرعيــة يف وقــا ســابق مــن العــام. وشــكر الــرئيس الســيد شــولدت
 الذي اضطلع به بشأ  هذ  املسألة وطلب إليه أ  يواصل املشاورات ريثما تقدم مجيع الرتشيحات. 
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تقدمي مجيع الرتشـيحات الـيت ت تقـدم بعـد  لـول ودعا الرئيس اإلموعات والفئات املعنية إىل  -11
. وبنـــاءا علـــ  اقـــرتاح مـــن 2016تشـــرين الثـــاي/نوفمس  11مـــن يـــوم اجلمعـــة املوافـــق  00/20الســـاعة 

 الرئيس، قرر مؤمتر األطراف تأجيل انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين ريثما تُقد م مجيع الرتشيحات.
اء املكتــب ســيبقو  يف مناصــبهم إىل أ  ينتخــب وأبلــي الــرئيس مــؤمتر األطــراف أ  أعضــ -12

 من مشروع النظام الداخلي املعمول به. 22من خيلفهم طبقاا للمادة 
تشـــــرين الثـــــاي/نوفمس، شـــــكر الـــــرئيس الســـــيد  18ويف اجللســـــة العاشـــــرة، املعقـــــودة يف  -13

ت عـن أعضـاء هيئـا شولدت إسبنيل عل  مساعدته يف انتخاب أعضـاء املكتـب اآلخـرين، فضـ ا 
بـأ  الرتشـيحات ملنصـق مقـرر ونائـب رئـيس مـؤمتر اا أخر  يف إطار التفاقية. وأبلي األطراف أيض

األطــــراف ت تقــــدم بعــــد، وبــــأ  مقــــرر الــــدورة احلاديــــة والعشــــرين ملــــؤمتر األطــــراف، الســــيد جــــورج 
بورســــتيني )النـــــروي (، ونائـــــب رئـــــيس الـــــدورة احلاديــــة والعشـــــرين ملـــــؤمتر األطـــــراف، الســـــيد أوليـــــي 

مــن مشــروع  22مــن املــادة  2للفقــرة اا هما طبقــيمانوف )الحتــاد الروســي(، ســيظ   يف منصــبشــا
النظـــام الـــداخلي املعمـــول بـــه. وبنـــاءا علـــ  اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، حـــث مـــؤمتر األطـــراف اإلموعـــات 
اإلقليميــــة علــــ  اختتــــام مشــــاوراتا وتقــــدمي الرتشــــيحات الــــيت ت تقــــدم بعــــد إىل األمينــــة التنفيذيــــة 

. ومبجــرد اســت م األمينــة التنفيذيــة هلــذ  الرتشــيحات، يُعتــس 2017كــانو  الثاي/ينــاير   31  لــول
 أ  املرشح قد انُتِخب يف الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف وفقاا للممارسة املتبعة.

ـــرئيس، انتخـــب مـــؤمتر األطـــراف بالت كيـــة، يف اجللســـة نفســـها،  -14 ـــاءا علـــ  اقـــرتاح مـــن ال وبن
ومـن   تشــكل املكتــب  .(9)مكتـب الــدورة الثانيــة والعشـرين ملــؤمتر األطــرافاآلخــرين يف ء عضـااأل

 عل  النحو التا : 
 أعضاء المكتب

 السيد ص ح الدين م وار )املغرب( الرئيس
 السيد حسن ألفا نافو )ما (  نواب الرئيس

 السيد خالد أبوليف )اململكة العربية السعودية( 
 رامشي )اهلند( السيد راجاي 
 (10)إسبنيل )إكوادور( - السيد وولرت شولدت 
 السيد كولن بيك )ج ر سليما ( 
  (11)السيد أوليي شامانوف )الحتاد الروسي( 
 السيد هلموت هوجسكي )النمسا( 

__________ 

األطــراف يف دورتــه الثانيــة والعشــرين  مــؤمترخبــن لعضــوية مكتــب هكــن الطــ ع علــ  قائمــة أعضــاء املكتــب املنت (9)
  .<http://unfccc.int/6558.php>ومؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو يف دورته الثانية عشرة عل  الرابط التا : 

بشــأ  انتخــاب عضــو إضــايف يف املكتــب مــن قبــل  FCCC/PA/CMA/2016/3مــن الوثيقــة  9و 8انظــر الفقــرتن  (10)
 . 1-1ماع أطراف باريس مؤمتر/اجت

 أع  . 13نظر الفقرة ا (11)
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رئــــــيس اهليئــــــة الفرعيــــــة للمشــــــورة العلميــــــة 
 والتكنولوجية

 السيد كارلوس فولري)بلي (

 السيد طوماس خروستوف )بولندا( للتنفيذ رئيس اهليئة الفرعية
  (12)السيد غيورغ بورستيني )النروي ( املقرر

 قبدل المنظمات بصفة مراقب -هاء 
 )ه( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

ة بشــــأ  قبــــول نظــــر مــــؤمتر األطــــراف، يف جلســــته األوىل، يف مــــذكرة مقدمــــة مــــن األمانــــ -15
 135منظمـــات حكوميـــة دوليـــة و 10وهـــي تتضـــمن قائمـــة تضـــم  ،(13)املنظمـــات بصـــفة مراقـــب

منظمـة غـري حكوميـة التمسـا قبوهلـا بصـفة مراقـب. ووفقـاا لتوصـيات املكتـب، وبنـاءا علـ  اقـرتاح 
 من الرئيس، قِبل مؤمتر األطراف قائمة املنظمات الواردة يف مذكرة األمانة املشار إليها أع  .

 عمال دورات الهيئات الفرعيةتنظيم األعمال، بما يم ذلك أ -واو 
 )و( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

وجـــه الـــرئيس اهتمـــام مـــؤمتر األطـــراف، يف اجللســـة األوىل، إىل شـــروح جـــدول األعمـــال  -16
املؤقـــا. وأشـــار إىل أ  اهليئـــات الفرعيـــة ســـتجتمع هبـــدف وضـــع مشـــاريع مقـــررات واســـتنتاجات 

لتنفيـــــذ والفريـــــق العامـــــل اهيئـــــة و ملشـــــورة ارات هيئــــة لينظــــر فيهـــــا مـــــؤمتر األطـــــراف قبـــــل انتهـــــاء دو 
تشــرين الثــاي/نوفمس. وقــال أيضــاا إنــه لــن يتســ  متديــد  14املعــين باتفــاق بــاريس يف  املخصــص

 دورات اهليئات الفرعية.
وبنــاءا علــ  اقــرتاح مـــن الــرئيس، قــرر مـــؤمتر األطــراف أ  حييــل البنـــود التاليــة مــن جـــدول  -17

 :تن التاليتنالفرعي تناألعمال إىل اهليئ
 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ:

 جلنة التكيفتقرير  6 البند
 آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ 7 البند
املعنيـــة بالتكنولوجيـــا ومركـــ  وشـــبكة التقريـــر الســـنوي املشـــرت  للجنـــة التنفيذيـــة  )أ(8البند 

 تكنولوجيا املناخ
تنفيـــــــذ برنـــــــام  عمـــــــل بـــــــوينس آيـــــــرس بشـــــــأ  تـــــــدابري التكيـــــــف والســـــــتجابة  )أ(14البند 

 (10-أ /م1 )املقرر

__________ 

  أع  . 13انظر الفقرة  (12)
(13) FCCC/CP/2016/3 . 
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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
املعلومــات املقدمــة مــن األطــراف املدرجــة يف املرفــق األول ل تفاقيــة واســتعرا   11البند 

 هذ  املعلومات
 املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل تفاقية 12البند 
 بناء القدرات مبوجب التفاقية 13البند 
 بأقل البلدا  منواا  املسائل املتعلقة )ب(14البند 
 اجلنسانية وتغري املناخ القضايا 15البند 
 2015ام تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لع )أ(17البند 
 2017-2016فرتة السنتن  يف ي انيةاملأداء  )ب(17البند 
 ،11-/م أإ1طـراف كيوتـو دعـا، يف مقـرر  ويف اجللسة نفسها، ذك ر الرئيس بأ  مؤمتر/اجتماع أ -18

يف دورتــــه الثانيــــة والعشــــرين إىل أ  يطلــــب إىل فريــــق اتفــــاق بــــاريس الضــــط ع  مــــؤمتر األطــــراف
خيــــدم اتفــــاق اا التكيــــف صــــندوق ال زمــــة بشــــأ  النظــــر يف جعــــل صــــندوقباألعمــــال التحضــــريية 

واستجابة هلذ  الدعوة، اتفق مؤمتر األطراف عل  إحالـة هـذ  املسـألة إىل فريـق اتفـاق  .(14)باريس
ينظـر فيهـا ويعتمـدها يف كي  وتوأطراف كيويقدم توصية إىل مؤمتر/اجتماع باريس كي ينظر فيها 
 ؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو.مل ورة اخلامسة عشرةالد موعد ل يتجاوز انعقاد

وبنــاء علــ  اقــرتاح مــن الــرئيس، اتفــق مــؤمتر األطــراف علــ  أ  يعقــد الــرئيس مشــاورات غــري  -19
 ،1-1رمسية مفتوحة مع مجيـع األطـراف بشـأ  املسـائل املتصـلة بعقـد مؤمتر/اجتمـاع أطـراف بـاريس 

 تشرين الثاي/نوفمس. 15فتتح يف كا  سيُ الذي  
،  اجل ء الرفيع املستو  ، أبلي الرئيس مـؤمتر األطـراف بـأ  افتتـاح 18وفيما يتعلق بالبند  -20

اجل ء الرفيع املستو  املشرت  ملؤمتر األطراف ومؤمتر/اجتماع أطـراف كيوتـو ومؤمتر/اجتمـاع أطـراف 
تشــــــرين الثــــــاي/نوفمس، بعــــــد الفتتــــــاح الرمســــــي ملؤمتر/اجتمــــــاع أطــــــراف  15بــــــاريس ســــــيعقد يف 

ــــدول واحلكومــــات اآلخــــرين، 1-1 بــــاريس ،  ضــــور ملــــك املغــــرب حممــــد الســــادس، وراســــاء ال
 مو ، األمن العام لألمم املتحدة، وشخصيات أخر .  - با  كي والسيد
وأشار الرئيس إىل أ  راساء الدول واحلكومات والوزراء وراساء الوفود اآلخرين سيدلو   -21

لــــن تُتخــــذ  ،(15)وفمس. وعمــــ ا باملمارســــة املكرســــة/نتشــــرين الثــــاي 16و 15ببيانــــات وطنيــــة يف 
قــرارات يف اجللســات املشــرتكة. وحــدد الــرئيس املــدة املخصصــة لكــل بيــا  مــن البيانــات الــيت  أي

ملنظمـــات اا  كبـــار يُـــدىل هبـــا يف اجلـــ ء الرفيـــع املســـتو  يف ثـــ ا دقـــائق. وأشـــار أيضـــاا إىل أ   ثلـــن
__________ 

 . 21-/م أ1من املقرر  61و 60انظر الفقرتن  (14)
 )هـ(.63، الفقرة FCCC/SBI/1999/8انظر الوثيقة  (15)
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  قــال إتشــرين الثــاي/نوفمس و  17بيانــات يف و  بدلحكوميــة ســيُ حكوميــة دوليــة ومنظمــات غــري 
، علمـــاا أ  مجيـــع البيانـــات ستنشـــر هـــي دقيقتـــا املـــدة املخصصـــة لكـــل بيـــا  مـــن هـــذ  البيانـــات 

 عل  املوقع الشبكي ل تفاقية.بصيغتها الكاملة 
 16 املوافـق املفاوضـات  لـول يـوم األربعـاء بضـرورة اختتـاموأبلي الرئيس مـؤمتر األطـراف  -22

أ  يكفـل ههيـ  الوثـائق مـن شـأنه تشرين الثاي/نوفمس ليتس  اعتمـاد مجيـع القـرارات، أل  ذلـك 
 . وبطريقة منظمةألمم املتحدة الرمسية األخر  يف الوقا املناسب اوترمجتها إىل لغات 

منفصـلة ملؤمتر/اجتمـاع أطـراف بـاريس  ةجلسـ بتنظـيماا وأبلي الرئيس مـؤمتر األطـراف أيضـ -23
تشـرين الثـاي/نوفمس وجلسـات منفصـلة لكـل مـن مـؤمتر األطـراف ومؤمتر/اجتمــاع  16يف سـتعقد 

 يشـملتشرين الثاي/نوفمس كي يتس  اعتماد املقررات والسـتنتاجات، مبـا  17أطراف كيوتو يف 
أ  مــــؤمتر دورات اهليئــــات الفرعيــــة. وأبلــــي مــــؤمتر األطــــراف كــــذلك بــــإطــــار تلــــك املوصــــ  هبــــا يف 

  18ومؤمتر/اجتمــاع أطــراف بــاريس ســتكمل أعماهلــا يف كيوتــو أطــراف  األطــراف ومؤمتر/اجتمــاع 
 كانو  األول/ديسمس باعتماد مجيع املقررات املتبقية.

ويتســــم األطــــراف  تقــــود علــــ  ضــــما  اتبــــاع  ــــ  أنــــه عــــازم  وأكــــد الــــرئيس لألطــــراف -24
وبدء الجتماعات يف الوقا احملدد، وضما  ، بشكل جيدالشفافية والشمول، مع إدارة الوقا ب

اختتـــام املفاوضـــات واملـــؤمترات دو  تـــأخري، وتطبيـــق  ارســـات العمـــل املتفـــق عليهـــا، وضـــما  أ  
 مساء.  السادسةتنتهي مجيع الجتماعات  لول الساعة 

 وأبلي الرئيس مؤمتر األطراف أ  مؤمتر مراكش سيتضمن ما يلي: -25
الرفيعتــا املســتو  مموعــة مــن األنشــطة تتنــاول رتــا العمــل املنــاخي ز عقد مؤاســت )أ( 

تو  بشأ  العمل املنـاخي نشاط رفيع املستتكلل بللعمل املناخي العاملي  خمتارة مالت مواضيعية
 تشرين الثاي/نوفمس؛ 17يعقد يف العاملي 
ار اجلولـــة لتنفيـــذ حلقـــة العمـــل الثانيـــة لتيســـري تبـــادل اآلراء يف إطـــاتعقـــد هيئـــة  )ب( 

تشــرين الثــاي/نوفمس، والــدورة  11و 10األوىل مــن عمليــة املشــاورات والتحلــي ت الدوليــة يــومي 
األوىل للفريــق العامــل املعــين بـــالتقييم املتعــدد األطــراف يف إطــار اجلولـــة الثانيــة مــن عمليــة التقيـــيم 

 تشرين الثاي/نوفمس؛ 14و 12والستعرا  الدولية يومي 
 11س احلوار التيسريي املتعلق بتع ي  مستو  الطموح والدعم يـومي يعقد الرئي )ج( 

 تشرين الثاي/نوفمس؛ 16و
يعقــد الــرئيس احلــوار الــوزاري الثــاي الرفيــع املســتو  الــذي يُعقــد مــرة كــل ســنتن  )د( 

 تشرين الثاي/نوفمس؛ 16بشأ  التمويل املتعلق باملناخ يف 
رفيــع املســتو  بشــأ  التحــول اا د بــا ، حــدثســيعقد الــرئيس، بالتعــاو  مــع الســي )هـ( 

 تشرين الثاي/نوفمس. 15القتصادي املستدام والتنويع القتصادي يف 
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 ووجــه الــرئيس اهتمــام األطــراف إىل التقريــر التــوليفي املعنــو   األثــر اإلمجــا  للمســا ات -26
وهــو تقريــر أُعــد بنــاء علــ  طلــب وجهــه مــؤمتر األطــراف إىل  ،(16): حتــديث املعت مــة احملــددة وطنيــاا 

 يث يشمل مجيـع املعلومـات الـواردة يف املسـا ات  (17)األمانة لتحديث التقرير التوليفي األصلي
وأبلـي الـرئيس األطـراف  .(18)21-/م أ1بـاملقرر  املقدمة من األطـراف عمـ ا اا املعت مة احملددة وطني

 يف مداولتا.  مفيد هلا كو  مبثابة إسهامبأ  هذ  الوثيقة هكن أ  ت
 أعماله عل  أساس اقرتاحات الرئيس. يفاا املضي قدمواتفق مؤمتر األطراف عل   -27
ويف اجللســـة الثانيـــة املشـــرتكة بـــن مـــؤمتر األطـــراف ومؤمتر/اجتمـــاع أطـــراف كيوتـــو، املعقـــودة  -28
والصـن(،  77  ال من تايلند )باسم مموعةتشرين الثاي/نوفمس، أدىل ببيانات عامة  ثلو كل  8 يف

ــــه(، وسويســــرا )باســــم مموعــــة الســــ مة  وســــلوفاكيا )باســــم الحتــــاد األورويب والــــدول األعضــــاء في
البيئيـــة(، وأســـرتاليا )باســـم اإلموعـــة اجلامعـــة(، ومـــا  )باســـم اإلموعـــة األفريقيـــة(، وملـــديف )باســـم 

الكونغــو الدهقراطيــة )باســم أقــل البلــدا  منــواا(، واململكــة  ةومجهوريــحتــالف الــدول اجل ريــة الصــغرية(، 
العربيــة الســعودية )باســم اإلموعــة العربيــة(، ودولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات )باســم البلــدا  الناميــة 
املتقاربة التفكري بشـأ  تغـري املنـاخ(، ونيكـاراغوا )باسـم منظومـة تكامـل أمريكـا الوسـط (، ومجهوريـة 

ــــ وي  البو  ــــا فن ــــة )باســــم التحــــالف البوليفــــاري لشــــعوب أمريكتن معاهــــدة هــــارة الشــــعوب(،  -ليفاري
وجنوب أفريقيا )باسم السازيـل وجنـوب أفريقيـا والصـن واهلنـد(، وكوسـتاريكا )باسـم الرابطـة املسـتقلة 

 لبلدا  أمريكا ال تينية والكاريق(، والحتاد الروسي، وعما ، ودولة فلسطن.
شرتكة نفسها، أدىل ببيانات  ثلو سبع فئات من املنظمات غـري احلكوميـة ويف اجللسة امل -29

اجلنســانية، والشــباب، واألعمــال التجاريــة والصــناعة، وقضــايا املــرأة والقضــايا )النقابــات العماليــة، 
 البيئة(.و وامل ارعو ، والشعوب األصلية، 

ـــة، املعقـــودة يف  -30 شـــرين الثـــاي/نوفمس، إىل ت 9واســـتمع مـــؤمتر األطـــراف، يف جلســـته الثالث
ـــا بينـــارد أليـــو، واألمينـــة  بيانـــات مـــن رئـــيس ملـــس منظمـــة الطـــريا  املـــدي الـــدو ، الســـيد أولوموِي

رفيعــيت املســتو  الســفرية الســيدة املنــاخ  ريتز التنفيذيــة ألمانــة األوزو ، الســيدة تينــا بريمبيلــي، ومــؤا
 يمة احليطي )املغرب(.نس توبيانا )فرنسا(، والوزيرة املنتدبة السيدة حكلورو 
رئاســـة الـــدورة احلاديـــة لويف اجللســـة نفســـها، اســـتمع مـــؤمتر األطـــراف إىل بيـــا  مـــن  ثـــل  -31

 بشأ  قابلية أفريقيا للتأثر. اليت أجراها املؤمتر شاوراتاملنتائ  عن والعشرين ملؤمتر األطراف 
ـــرئيس  -32 ـــأ يـــة وأبـــرز ال ـــا للت ته واقـــرتح مواصـــلة إجـــراء ثر يف فـــرتة رئاســـأمســـألة قابليـــة أفريقي

حلـــول مـــن أجـــل التوصـــل إىل مشـــاورات غـــري رمسيـــة مفتوحـــة بشـــأ  الظـــروف اخلاصـــة يف أفريقيـــا 
 .فعالا  تنفيذاا  دعم لتنفيذ اتفاق باريسعل  ما يل مها من أفريقيا تضمن حصول 

__________ 

(16) FCCC/CP/2016/2. 
(17) FCCC/CP/2015/7. 
 .19الفقرة ، 21-/م أ1املقرر  (18)
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 ةجلسة عامة تقييمية غـري رمسيـ تشرين الثاي/نوفمس 12يف  وخ ل الدورة، عقد الرئيس -33
املفاوضـــات وتقـــدمي نظـــرة شـــاملة إىل مجيـــع ة يف شـــفافيالو  والشـــمولنفتـــاح درجـــة الغـــر  تع يـــ  ب

 .اخلطوات املتخذة ومد  تقدم املفاوضاتعن املشاركن عن تنظيم األعمال و 

 مداعيد وأما ن انعقاد الدورات المقبلة -زاي 
 )ز( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

نـــه، عمـــ ا مببـــدأ التنـــاوب بـــن اإلموعـــات اإلقليميـــة، إالـــرئيس قـــال ويف اجللســـة الثالثـــة،  -34
ســيكو  رئــيس الــدورة الثالثــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف مــن مموعــة دول آســيا واحملــيط اهلــاد ، 
ورئــيس الـــدورة الرابعـــة والعشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف مــن مموعـــة دول أوروبـــا الشـــرقية ورئـــيس الـــدورة 

األطــراف مــن مموعــة دول أمريكــا ال تينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريق.    اخلامســة والعشــرين ملــؤمتر
دعا رئـيس مموعـة دول آسـيا واحملـيط اهلـاد  لتقـدمي معلومـات حمدثـة عـن املـداولت بشـأ  البلـد 

 املضيف للدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف داخل اإلموعة.
رو  لستضــافة مــؤمتر األمــم املتحــدة لتغــري ودعــا رئــيس املــؤمتر األطــرافق إىل التقــدم بعــ -35

. واقــرتح أ  جيــري أحــد كبــار أعضــاء الوفــد مشــاورات غــري رمسيــة، بالنيابــة عــن 2018املنــاخ يف 
الرئيس، بشأ  هذا البند الفرعي من جـدول األعمـال، هبـدف اقـرتاح مشـروع مقـرر كـي ينظـر فيـه 

 مؤمتر األطراف ويعتمد  يف اجللسة اخلتامية. 
تشرين الثاي/نوفمس، شكر الرئيس السيد مح ة التس  18املعقودة يف العاشرة جللسة ويف ا -36

 )املغرب( عل  إجراء مشاورات غري رمسية نيابة عنه. 
ــــو   22-/م أ24وبنــــاءا علــــ  اقــــرتاح مــــن الــــرئيس، اعتمــــد مــــؤمتر األطــــراف املقــــرر  -37 املعن

  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة . 
لسة نفسها، أدىل ببيانات كل من السيد جوزايا فوريكي باينيماراما، رئـيس وزراء ويف اجل -38

يف الثالثـة والعشـرين ومؤمتر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو  تـهدور يف  فيجي، والرئيس املعن ملؤمتر األطراف
، والسـيد بافــل يف اجلـ ء الثـاي مـن دورتـه األوىل ومؤمتر/اجتمـاع أطـراف بـاريس عشـرةالثالثـة  تـهدور 

 سالك، وزير الدولة ومفو  احلكومة املعين بتغـري املنـاخ يف بولنـدا، البلـد املضـيف ملـؤمتر األطـراف
ومؤمتر/اجتمــاع  ةعشــر  ةالرابعــيف دورتــه ومؤمتر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو  يف دورتــه الرابعــة والعشــرين

 .يف اجل ء الثالث من دورته األوىلأطراف باريس 
 د األطراف ببيا .ويف نفس اجللسة، أدىل  ثل أح -39
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 اعتماد التقرير المتعلق بدثائق التفديض -حاء 
 )ح( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

الــذي كـــا   ،(19)التقريـــر املتعلــق بوثــائق التفـــويض يف اجللســة العاشــرة، أشـــار الــرئيس إىل -40
 من مشروع النظام الداخلي املعمول به. 20املكتب قد نظر فيه وأقر  وفقاا للمادة 

كرانيـا(، و تقريـر املكتـب ووثـائق تفـويض إضـافية مقدمـة مـن طـرفن )نـاورو وأواستناداا إىل  -41
قبـــل مـــؤمتر األطـــراف وثـــائق تفـــويض األطـــراف املشـــاركة يف الـــدورة. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، تلقـــا 

كـانو    15و 2016تشـرين الثـاي/نوفمس  28األمانة وثـائق تفـويض جـ ر سـليما  والكويـا يف 
 ، عل  التوا .2016 مسديساألول/

 الحضدر -طاء 
دولـة  ي ثلـ عـن فضـ ا طرفـاا يف التفاقيـة  194يف مراكش  ثلو  ضر الدورات املعقودةح -42

مــــن هيئـــات األمــــم املتحــــدة وبرامهــــا وأمانــــات التفاقيــــات  51مراقــــب و تشــــار  بصــــفةواحـــدة 
ات الصلة، كما هو مبـن والوكالت واملؤسسات املتخصصة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة ذ

 يف املرفق الثاي.
منظمـــة غـــري حكوميـــة،   870منظمـــة حكوميـــة دوليـــة و 71وحضـــر الـــدورة أيضـــاا  ثلـــو  -43
 .FCCC/CP/2016/INF.3هو مبن يف الوثيقة  كما
املنظمـات املتعلـق بقبـول مشـاركة  مؤمتر األطـرافقرار  يسري، 1-/م أإ36للمقرر اا ووفق -44

قائمـة  FCCC/CP/2016/3يف الوثيقـة وتـرد  أيضاا عل  مؤمتر/اجتمـاع أطـراف كيوتـو. بصفة مراقب
 املتمتعــة بصــفة مراقــب الــيت قبلــا حــديثاا مشــاركتها يف دورات مــؤمتر األطــراف ومــؤمتر/ املنظمــات

  اجتماع أطراف كيوتو.

 الدثائق -ياء 
دورتــــه الثانيــــة  وهكــــن الطــــ ع علــــ  الوثــــائق الــــيت ُعرضــــا علــــ  مــــؤمتر األطــــراف يف -45

  .(20)اقية الشبكيوالعشرين يف موقع التف

__________ 

(19) FCCC/CP/2016/11. 
(20) <http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/session/9676/php/view/documents.php#c> and 

<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9980.php> . 



FCCC/CP/2016/10 

GE.17-01415 18 

 تقارير الهيئات الفرعية -ثالثاا  
 من جدول األعمال( 3)البند 

 مشدر  التقرير هيئة  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

)بليــ (، مشـــروع  يف اجللســة التاســعة، عـــر  رئــيس هيئــة املشـــورة، الســيد كــارلوس فـــولر -46
 الرابعــة الــدورتننتــائ  للهيئــة وقــدم تقريــراا شــفوياا عــن  التقريــر املتعلــق بالــدورة اخلامســة واألربعــن

  للهيئة فيما يتعلق مبؤمتر األطراف.ن واخلامسة واألربعنواألربع
ـــالتقرير املتعلـــق بالـــدورة  -47 ـــاء علـــ  اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، أحـــاط مـــؤمتر األطـــراف علمـــاا ب وبن
ومشــروع التقريــر املتعلــق بالــدورة اخلامســة واألربعــن هلــذ  اهليئــة  ،(21)واألربعــن هليئــة املشــورة لرابعـةا

والتقريــر الشــفوي الــذي قدمــه رئيســها. وأعــرب الــرئيس عــن تقــدير  للســيد فــولر ملهارتــه يف توجيــه 
 أعمال هيئة املشورة.

بعنــوا   تنفيـــذ النظـــام العـــاملي ويف اجللســة نفســـها، أوصـــا هيئــة املشـــورة مبشـــروع مقـــرر  -48
ملراقبـــة املنـــاخ  لكـــي ينظـــر فيـــه مـــؤمتر األطـــراف ويعتمـــد  يف إطـــار هـــذا البنـــد الفرعـــي مـــن جـــدول 

 . 22-/م أ19واعتمد مؤمتر األطراف هذا النص الذي أصبح املقرر  .(22)األعمال

 لتنفيذاتقرير هيئة  -باء 
 )ب( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

لتنفيـــذ، الســــيد طومـــاس خروســـتوف )بولنــــدا(، اســـة التاســـعة، قـــدم رئــــيس هيئـــة يف اجلل -49
مشروع تقرير الدورة اخلامسة واألربعن للهيئة، وعرضاا شفوياا عن نتائ  الدورتن الرابعة واألربعـن 

 واخلامسة واألربعن هليئة التنفيذ فيما يتعلق مبؤمتر األطراف.
مؤمتر األطراف علماا بـالتقرير املتعلـق بالـدورة الرابعـة  وبناء عل  اقرتاح من الرئيس، أحاط -50

ومشـروع التقريـر املتعلـق بالـدورة اخلامسـة واألربعـن هلـذ  اهليئـة والتقريـر  ،(23)لتنفيذاواألربعن هليئة 
الشــفوي الـــذي قدمــه رئيســـها. وأعــرب الـــرئيس عـــن تقــدير  للســـيد خروســتوف ملهارتـــه يف توجيـــه 

 لتنفيذ.اأعمال هيئة 
لتنفيذ مبشـروعي  مقـررين لينظـر فيهمـا مـؤمتر األطـراف ويعتمـد ا يف إطـار اوأوصا هيئة  -51
 .(24)ذا البند الفرعي من جدول األعماله

__________ 

(21) FCCC/SBSTA/2016/2 . 
 .يف إطار البنود احملددة املدرجة عل  جدول أعمال مؤمتر األطراف ترد توصيات أخر  مقدمة من هيئة املشورة (22)
(23) FCCC/SBI/2016/8 وAdd.1.  
 . ترد توصيات أخر  مقدمة من هيئة التنفيذ يف إطار البنود احملددة املدرجة عل  جدول أعمال مؤمتر األطراف (24)
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 اعتمد مؤمتر األطراف املقررين التالين: ،(25)لتنفيذاوبناءا عل  توصية من هيئة  -52
 املعنو   خطط التكيف الوطنية ؛ 22-/م أ6املقرر  (أ) 
 6 حتســــن فعاليـــــة برنــــام  عمــــل الدوحـــــة بشــــأ  املـــــادة  22-/م أ17املقــــرر  (ب) 

 التفاقية . من
النظـر  ،(26)لتنفيـذاويف اجللسة نفسها، اختتم مؤمتر األطراف، بناء عل  توصية من هيئة  -53

 يف امتيازات وحصانات األفراد العاملن يف اهليئات املنشأة مبوجب التفاقية.
قـرر مـؤمتر األطـراف تغيـري املوعـد النهـائي لتقـدمي  ،(27)لتنفيـذاهيئـة  مـنوبناء عل  توصية  -54

تشــــرين  4، إىل 21-/م أ4)أ( مــــن املقــــرر 12نيــــة املشــــار إليهــــا يف الفقــــرة خطــــط التكيــــف الوط
  .2017األول/أكتوبر 

 تقرير الفريق العامل المخصص المعنم باتفاق باريس  -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

يف اجللســـة التاســـعة، قـــدما الرئيســـتا  املتشـــاركتا  لفريـــق اتفـــاق بـــاريس، الســـيدة ســـارا  -55
باشا  )األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول( والسـيدة جـو تينـدال )األطـراف املدرجـة يف املرفـق 

اا شــفوي اا لفريــق اتفــاق بــاريس وتقريــر  األوىل دورة ء الثــاي مــن الــاألول( مشــروع التقريــر املتعلــق بــاجل
 . نتائجهعن 
ويف اجللســة نفســها، أحــاط مــؤمتر األطــراف علمــاا، بــاقرتاح مــن رئيســه، بــالتقرير املتعلــق  -56

مـن الـدورة  الثـاي باجل ءلفريق اتفاق باريس ومشروع التقرير املتعلق  األوىلباجل ء األول من الدورة 
باشــا   ةالــرئيس عــن تقــدير  للســيدفريــق وبــالتقرير الشــفوي املقــدم مــن رئيســتي ه. وأعــرب للاألوىل 

 تيندال ملهارتما يف توجيه أعمال فريق اتفاق باريس. السيدة و 
ن فريــق اتفـــاق اعتمــد مــؤمتر األطـــراف، بنــاء علــ  توصــية مــاا، ويف اجللســة التاســعة أيضــ -57

، املعنــــو   النظـــام الــــداخلي ملـــؤمتر األطـــراف العامــــل بوصـــفه اجتمــــاع 22-/أ25بـــاريس، املقـــرر 
اف يف اتفــاق بــاريس . ومبوجــب ذلــك املقــرر، أوصــ  مــؤمتر األطــراف مبشــروع مقــرر حيمــل األطــر 

 نفس السم لينظر فيه مؤمتر/اجتماع أطراف باريس ويعتمد .
عـــن الطـــور الـــذي بلغتــــا  يف اا ويف التقريـــر الشـــفوي، أبلغـــا الرئيســـتا  املتشـــاركا  أيضـــ -58

ـــا مـــؤمتر األطـــرا ف بـــأ  مموعـــة مـــن األطـــراف قـــدما عملهمـــا بشـــأ  صـــندوق التكيـــف. وأبلغت
بــالنظر فيــه واعتمــاد . وقــد أتــيح  أطــراف بـاريسمشـروع مقــرر واقرتحــا أ  يوصــ  مؤمتر/اجتمــاع 

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/8من الوثيقة  114، والفقرة FCCC/SBI/2016/20من الوثيقة  70الفقرة  (25)
 . FCCC/SBI/2016/8من الوثيقة  181الفقرة  (26)
  .FCCC/SBI/2016/8من الوثيقة  88الفقرة  (27)
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ورأ  بعــض األطــراف أ  ســة مســائل ينبغــي أ  تعــاظ قبــل أ  يُنظــر يف  .(28)القــرتاح للعمــوم هــذا
لك اختتـــام النظـــر يف هـــذ  . وقالـــا الرئيســـتا  إ  فريـــق اتفـــاق بـــاريس تعـــذر عليـــه بـــذقـــررهـــذا امل

  .2017املسألة وإنه يعت م أ  يواصل ذلك عندما يستأنف الفريق دورته يف أيار/مايو 
مســألة جعــل صــندوق  11تنــاول يف الفقــرة  1-ت/م أ 1وينبغــي اإلشــارة إىل أ  املقــرر  -59

 التكيف صندوقاا خيدم اتفاق باريس.

النفووواذ ولعقووود الووودور  األولوووى التحضووويرات لووودخدل اتفووواق بووواريس حيوووز  -رابعاا  
 لمؤتمر األطراف العامل بدصفه اجتماع األطراف يم اتفاق باريس 

 من جدول األعمال( 4)البند 
 4 يف اجللسة الثالثة، أبلي الـرئيس مـؤمتر األطـراف بـأ  اتفـاق بـاريس قـد دخـل حيـ  النفـاذ يف -60

 . 2016تشرين األول/أكتوبر  5يف  ، إذ استوىف الشروط املطلوبة لذلك2016تشرين الثاي/نوفمس 
اتفــاق  عــدد األطــراف يف التفاقيــة الــيت وقعــاأ  بــ أيضــاا  أبلــي الــرئيس مــؤمتر األطــرافو  -61

يف حــــن بلــــي عــــدد األطــــراف الــــيت  2016تشــــرين الثــــاي/نوفمس  8يف اا طرفــــ 193 بلــــي بــــاريس
ورأ   .أطـراف 103 قبوهلا بـه أو موافقتهـا عليـه أودعا صكو  تصديقها عل  اتفاق باريس أو

تحقــق بعــد مــرور أقــل مــن عــام واحــد علــ  اعتمــاد اتفــاق بــاريس، وهنــأ ي  ا هذمــاا يف ذلــك إزــاز 
األطـــراف مجيـــع . وشـــجع الـــرئيس يف ظـــرف وجيـــ  نفـــاذدخولـــه حيـــ  الاألطـــراف الـــيت ســـا ا يف 

 عل  توقيع اتفاق باريس والتصديق عليه يف أقرب وقا  كن. األخر 
  جيــري الســيد ع يــ  مكــوار )املغــرب( مشــاورات غــري رمسيــة بشــأ  هــذا واقــرتح الــرئيس أ -62

 إىل مؤمتر األطراف عن نتائ  هذ  املشاورات. اا البند نيابة عنه ويقدم تقرير 
 ويف نفس اجللسة، أدىل  ثل أحد األطراف ببيا . -63
غــري الرمسيــة ويف اجللســة العاشــرة املســتأنفة، أبلــي الــرئيس مــؤمتر األطــراف بــأ  املشــاورات  -64

جـدول أعمـال  مـن 3بشأ  هذا البند قد عقدت بالقرتا  مع املشاورات غري الرمسية بشأ  البنـد 
بــاريس  املســائل املتصــلة بتنفيــذ اتفــاق بــاريس  الــيت عقــدها  الــدورة األوىل ملؤمتر/اجتمــاع أطــراف

  السيد مكوار نيابة عن الرئيس. وشكر الرئيس السيد مكوار عل  مساعدته.اا أيض
بعنــوا  اا ، اعتمــد مــؤمتر األطــراف، بنــاء علــ  توصــية مــن الــرئيس، مقــرر اجللســةويف نفــس  -65

  التحضريات لدخول اتفاق باريس حي  النفاذ ولعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه
 .(29)اجتماع األطراف يف اتفاق باريس 

__________ 

(28) <http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/591_296_131236020133616946-

G77%20and%20China%20on%20APA%20item%208.pdf>.   
 .22-/م أ1املقرر  (29)
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مـن  20ببيا  أعربـا فيـه عـن حتفظـات بشـأ  الفقـرة  وأدلا مجهورية فن وي  البوليفارية -66
وأشـــارت إىل متســـكها بـــالتحفر الـــذي أعربـــا عنـــه يف ســـياق انعقـــاد الـــدورة  22-/م أ1املقـــرر 

مــن جــدول األعمــال،  22التاســعة والث ثــن جلمعيــة منظمــة الطــريا  املــدي الــدو  بشــأ  البنــد 
سياســـات وتوحيـــد املقـــاييس ودعـــم التنفيـــذ . ال - الطـــريا  الـــدو  وتغـــري املنـــاخ -  محايـــة البيئـــة

 وأيدت اهلند هذا التحفر. 
(، كـــل مـــن مجهوريـــة الكونغـــو الدهقراطيـــة )باســـم أقـــل البلـــدا  منـــواا اا  وأدىل ببيانـــات أيضـــ -67

 ودولة بوليفيا املتعددة القوميات )باسم البلدا  النامية املتقاربة التفكري( والصن. 
 2020، علــ  أ يــة القضــايا املتعلقــة بفــرتة مــا قبــل ابياناتــ، يف عــدة طــرافأ توشــدد -68
 يف أيـار/ ةالفرعيـ اتالهتمام جـديا هبـذ  القضـايا يف الـدورات املقبلـة الـيت سـتعقدها اهليئـ اوطلب
 .(30)2017مايو 

المقدموووة مووون األطوووراف إلدخوووال تعووودي ت علوووى  المقترحووواتالنظووور يوووم  -خامساا  
 15االتفاقية بمدجب الماد  

 من جدول األعمال( 5د )البن
 FCCC/CP/2016/1أشـــار الـــرئيس، يف اجللســـة الثالثـــة، إىل قائمـــة الوثـــائق املـــذكورة يف الوثيقـــة  -69

وذّكــر أيضــاا بالتفــاق الــذي توصــل إليــه مــؤمتر األطــراف يف  .(31)حتــا هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال
 .(32)دورته احلادية والعشرين بشأ  إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقا لدورته الثانية والعشرين

 من االتفاقية  4)و( من الماد  2اقتراح مقدم من االتحاد الروسم لتعديل الفقر   -ألف 
 األعمال( )أ( من جدول5)البند الفرعي 

يف اجللســـة الثالثـــة، اتفـــق مـــؤمتر األطـــراف، بنـــاء علـــ  اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، علـــ  إجـــراء  -70
السـيد عبـد اب بـن ملرـو  )املغـرب( ويقـدم  يتـوىل تيسـريهامشاورات غري رمسية بشأ  هـذ  املسـألة 

 إىل مؤمتر األطراف عن نتائجها.اا تقرير 
 السيد بن ملرو  عل  مساعدته.ويف اجللسة التاسعة، شكر الرئيس  -71
ويف اجللسة نفسها، اتفق مـؤمتر األطـراف، بنـاء علـ  توصـية مـن الـرئيس، علـ  أ  تـدرج  -72

 هـــذ  املســــألة يف جــــدول األعمــــال املؤقــــا للــــدورة الثالثــــة والعشــــرين ملــــؤمتر األطــــراف، مشــــرياا إىل
 يف هذ  الدورة.بشأ  تعليق النظر فيها  التفاهم

__________ 

(30) <http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/cop-cmp-cma-closing-plenaries>. 
(31) FCCC/CP/2011/5 وFCCC/CP/2011/4/Rev.1.  
 .FCCC/CP/2015/10من الوثيقة  79الفقرة  (32)
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 18و 7م مووون بوووابدا غينيوووا الجديووود  والمكسووويك لتعوووديل الموووادتين اقتوووراح مقووود -باء 
 االتفاقية  من

 )ب( من جدول األعمال(5)البند الفرعي 
يف اجللســـة الثالثـــة، اتفـــق مـــؤمتر األطـــراف، بنـــاء علـــ  اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، علـــ  إجـــراء  -73

 ا د أزولي ويقـدمالسـيو السـيد بـن ملرـو   يتـوىل تيسـريهامشاورات غري رمسيـة بشـأ  هـذ  املسـألة 
 إىل مؤمتر األطراف عن نتائجها.اا تقرير 
 ويف اجللسة التاسعة، شكر الرئيس السيد بن ملرو  والسيد أزولي عل  مساعدتما. -74
تــتم النظــر يف هــذ  ختويف اجللســة نفســها، أبلــي الــرئيس مــؤمتر األطــراف بــأ  األطــراف ت  -75

مشــروع النظــام الــداخلي املعمــول بــه حاليــاا، ســتدرج مــن  16)ج( و10ملــادتن با عمــ ا املســألة. و 
 هذ  املسألة يف جدول األعمال املؤقا للدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف.

 تقرير لجنة التكيف  -سادساا  
 من جدول األعمال( 6)البند 
وقـد قـرر مـؤمتر األطـراف، يف  .(33)لتكيف معروضاا عل  مؤمتر األطرافكا  تقرير جلنة ا -76

فيــه،  التنظــر  هيئــة املشــورة وهيئــة التنفيــذجلســته األوىل، إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال إىل 
 يف ذلك مسألة استعرا  التقدم الذي أحرزته جلنة التكيف وأدائها. مبا
وبنـــاءا علـــ  توصـــية مـــن هيئـــة املشـــورة -77

اعتمـــد مـــؤمتر األطـــراف يف  ،(35)وهيئـــة التنفيـــذ (34)
 املعنو   استعرا  جلنة التكيف وتقريرها . 22-/م أ5جلسته التاسعة املقرر 

 وبناءا عل  اقرتاح من الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف أعضاء جلنة التكيف التالية أمسااهم.  -78
 لجنة التكيف

 (ملديف) شريف علي السيد دول آسيا واحمليط اهلاد 
 (جامايكا) مالوني كليفورد السيد اجل رية الصغرية الناميةالدول 

 )فرنسا( يرالسيد فريديريك شافر  دول أوروبا الغربية ودول أخر  
 السيد خافيري أنطونيو غويثرييث )نيكاراغوا( ال تينية ومنطقة البحر الكاريقدول أمريكا 

 السيد خوليو كوردانو )شيلي(
 سيسيليا سيلفا )أنغول(السيدة  أقل البلدا  منواا 

 (كندا) ليمن دونالد السيد  األول ل تفاقية املرفق يف املدرجة األطراف
 السيدة ماريا ديل بي ر بوينو )األرجنتن(  تفاقيةاألول ل رفقاملاألطراف غري املدرجة يف 

__________ 

(33) FCCC/SB/2016/2 . 
  .FCCC/SBSTA/2016/4 من الوثيقة 20الفقرة  (34)
  .FCCC/SBI/2016/20من الوثيقة  72الفقرة  (35)
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 تغير المناخآلية وارسد الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات  -سابعاا  
 من جدول األعمال( 7)البند 
كــا  معروضــاا علــ  مــؤمتر األطــراف تقريــر اللجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة  -79

وقــد قــرر مــؤمتر األطــراف، يف جلســته األوىل،  .(36)ضــرار املرتبطــة ب ثــار تغــري املنــاخباخلســائر واأل
فيه، مبا يف ذلك مسـألة  لنظرل شورة وهيئة التنفيذهيئة املإحالة هذا البند من جدول األعمال إىل 

 استعرا  آلية وارسو الدولية.
اعتمـــد مـــؤمتر األطـــراف يف  ،(38)التنفيـــذوهيئـــة  (37)شـــورةوبنـــاءا علـــ  توصـــية مـــن هيئـــة امل -80

 جلسته التاسعة املقررين التالين:
واألضـــــرار املعنـــــو   آليـــــة وارســـــو الدوليـــــة املعنيـــــة باخلســـــائر  22-/م أ3املقـــــرر  (أ) 

 املرتبطة بتأثريات تغري املناخ ؛
املعنــــو   اســــتعرا  آليــــة وارســــو الدوليــــة املعنيــــة باخلســــائر  22-/م أ4املقــــرر  (ب) 
 .املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  واألضرار

 تطدير التكندلدجيا ونقلها -ثامناا  
 من جدول األعمال( 8)البند 

التنفيذيووة المعنيووة بالتكندلدجيووا ومر ووز و ووبكة التقريوور السووندي المشووترة للجنووة  -ألف 
 تكندلدجيا المناخ

 )أ( من جدول األعمال(8)البند الفرعي 
كــــا  معروضــــاا علــــ  مــــؤمتر األطــــراف التقريــــر الســــنوي املشــــرت  للجنــــة التنفيذيــــة املعنيــــة  -81

وقــرر مــؤمتر األطــراف يف جلســته  .(39)2016شــبكة تكنولوجيــا املنــاخ لعــام بالتكنولوجيــا ومركــ  و 
 فيه. للنظر هيئة املشورة وهيئة التنفيذاألوىل إحالة هذا البند من جدول األعمال إىل 

وبنــــاءا علــــ  توصــــية مــــن هيئــــة املشــــورة وهيئــــة التنفيــــذ، اعتمــــد مــــؤمتر األطــــراف، يف جلســــته  -82
 ونقلها بواسطة آلية التكنولوجيا .املعنو   تع ي  تطوير تكنولوجيا املناخ  22-/م أ15التاسعة، املقرر 

إىل أ  األطــــــراف املدرجـــــــة يف املرفـــــــق األول ل تفاقيــــــة ت تقـــــــدم بعـــــــُد الـــــــرئيس  وأشــــــار -83
جنــة التنفيذيــة املعنيــة بالتكنولوجيــا، وحــث الفئــات علــ  مواصــلة املشــاورات الل لعضــوية ترشــيحها

رب وقــــــا  كــــــن ويف موعــــــد إىل األمينــــــة التنفيذيــــــة يف أقــــــ الــــــيت تــــــرد بعــــــدُ وتقــــــدمي الرتشــــــيحات 
__________ 

(36) FCCC/SB/2016/3 . 
  .FCCC/SBSTA/2016/4 من الوثيقة 21الفقرة  (37)
 .FCCC/SBI/2016/20من الوثيقة 74الفقرة  (38)
(39) FCCC/SB/2016/1. 
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. ومبجـــرد اســـت م الرتشـــيح، يُعتـــس أ  املرشـــح انُتِخـــب يف 2017كـــانو  الثاي/ينـــاير  31 أقصـــا 
 ملؤمتر األطراف، وفقاا للممارسة املتبعة. الثانية والعشرينالدورة 
وبنــاءا علــ  اقــرتاح مــن الــرئيس، انتخــب مــؤمتر األطــراف أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة املعنيــة  -84
 لتكنولوجيا التالية أمسااهم.با

 اللجنة التنفيذية المعنية بالتكندلدجيا
األول رفـــــق املاألطـــــراف غـــــري املدرجـــــة يف 

  تفاقية ل
 ماسينا )سوازيلند( -  لينغيتوا دودوزيل السيدة
 (ما ) ديارا برياما السيد

 السيد آيلي أنابو )إثيوبيا(
 السيد مارير حممد حسين )ملديف(

 كاشفي )مجهورية إيرا  اإلس مية(السيد كاظم  
 (البوليفارية فن وي  مجهورية) بورخيس بيدرو السيد

 السيد هيو سيلي )وليات ميكروني يا املوحدة(
 السيدة ستي  غاما )م وي(

 السيد إيا  لويد )الوليات املتحدة األمريكية(   املرفق األول ل تفاقية يف املدرجة األطراف
 (اليابا ) موري ناوكي السيد

 السيد روبريت بريلوزنيك )بلجيكا(
 (سلوفاكيا) فيشريوفا غابريي  السيدة

وبناءا علـ  اقـرتاح مـن الـرئيس، انتخـب مـؤمتر األطـراف أعضـاء اإللـس الستشـاري ملركـ   -85
 وشبكة تكنولوجيا املناخ التالية أمسااهم.

 المجلس االستشاري لمر ز و بكة تكندلدجيا المناخ
 السيد إيا  لويد )الوليات املتحدة األمريكية(   األول ل تفاقية املرفق يف املدرجة األطراف

 السيد سريجيو لموتا )إيطاليا(
 (األورويب الحتاد) كراوس كارسنت السيد
 (أملانيا) فلوغر أنطونيو السيد

رفـــــق األول املاألطـــــراف غـــــري املدرجـــــة يف 
  تفاقية ل

 (نيجرييا) أدجيوو  صاموئيل أديوي صامويل السيد
 السيد جوزيف أمانكوا  بافو )غانا(

 (اإلس مية إيرا  مجهورية) مقدم فطنخا  السيد
 (بوتا ) نامغييل ثينلي السيد
 (40)(الدومينيكية اجلمهورية) غارثيا بيدرو السيد

__________ 

( فيمـــا تضـــطلع الســـيدة ك وديـــا 2017سيضـــطلع الســـيد بيـــدرو غارثيـــا باملهمـــة يف الســـنة األوىل مـــن الوليـــة ) (40)
 (.2018أوكتافيانو )املكسيك( باملهمة يف السنة الثانية من الولية )
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 الروابط بين آلية التكندلدجيا واآللية المالية ل تفاقية -باء 
 جدول األعمال()ب( من 8)البند الفرعي 

أشار الرئيس، يف اجللسة الثالثة، إىل أ  مؤمتر األطراف طلب إىل اللجنة التنفيذية املعنية  -86
بالتكنولوجيا ومرك  وشبكة تكنولوجيا املناخ وكيانات تشـغيل اآلليـة املاليـة مواصـلة التشـاور بشـأ  

  .(41)اآللية املالية واملضي يف تطويرهالروابط بن آلية التكنولوجيا وا
وطلب مؤمتر األطراف أيضاا إىل اللجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا أ  ُتضـمتن تقريرهـا السـنوي  -87

أعــ   كــي ينظــر فيهــا مــؤمتر األطــراف يف  86الســتنتاجات الناشــئة عــن األنشــطة املشــار إليهــا يف الفقــرة 
األخضــر للمنــاخ الــيت يتعــن تقــدهها وفقــاا دورتــه الثانيــة والعشــرين، مــع مراعــاة توصــيات ملــس الصــندوق 

   .(42)طراف يف دورته الثانية والعشرين، لينظر فيها مؤمتر األ18-/م أ1من املقرر  62للفقرة 
ودعــي مـــؤمتر األطـــراف إىل النظــر يف النتـــائ  املستخلصـــة مــن املشـــاورات اجلاريـــة املشـــار  -88

األخضر للمناخ هبدف حتديـد  س الصندوقأع   والتوصيات املقدمة من مل 87إليها يف الفقرة 
 الروابط بن آلية التكنولوجيا واآللية املالية واستكمال عمله بشأ  هذ  املسألة.

وبناءا عل  اقرتاح من الرئيس، أقر مؤمتر األطراف إجراء مشاورات غري رمسيـة بشـأ  هـذ   -89
آنـا مـور )النمسـا( والسـيد احلـاجي امبـاي  - املسألة يتشار  يف تيسريها كل من السـيدة إلفريـدي

 دياغين )السنغال(.
 22-أ /م14 وبناءا عل  اقرتاح من الـرئيس، اعتمـد مـؤمتر األطـراف، يف جلسـتة التاسـعة، املقـرر -90

 املعنو   الروابط بن آلية التكنولوجيا واآللية املالية ل تفاقية .

)أ( و)ب( 2قوورتين الفوورعيتين االسووتعراا الثووانم لموودة  فايووة أحكووام الف -تاسعاا  
 من االتفاقية  4من الماد  

  معلقاا(من جدول األعمال  9البند  )ظل
. ويف اجللسـة نفسـها، اتفق مؤمتر األطراف يف جلسته األوىل عل  إبقـاء هـذا البنـد معلقـاا  -91

اتفق مؤمتر األطراف عل  أ  يعقد الرئيس مشاورات غري رمسية بشـأ  هـذ  املسـألة يتـوىل تيسـريها 
 السيد مكوار.

ويف اجللســة العاشــرة، شــكر الــرئيس الســيد مكــوار علــ  مســاعدته وأبلــي مــؤمتر األطــراف  -92
مـن مشـروع النظـام  16)ج( و10ن ملـادتبا عمـ ا بأ  األطراف ت ختتتم النظر يف هذ  املسـألة. و 

 الداخلي املعمول به، ستدرج هذ  املسألة يف جدول األعمال املؤقا للدورة الثالثة والعشرين.

__________ 

 .  21-/م أ13من املقرر  8الفقرة  (41)
 .  21-/م أ13من املقرر  9و 4الفقرتا   (42)
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 المسائل المتعلقة بالتمديل -عا راا  
 من جدول األعمال( 10)البند 

 التمديل الطديل األجل المتعلق بالمناخ -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(10)البند الفرعي 

إىل النظــر يف التقريــر املــوج  عــن حلقــة دعــا الــرئيس مــؤمتر األطــراف، يف اجللســة الثالثــة،  -93
 (43)2016العمـــل املعقـــودة أثنـــاء الـــدورة بشـــأ  التمويـــل الطويـــل األجـــل املتعلـــق باملنـــاخ يف عـــام 

 .وتقدمي إرشادات عن تنظيم حلقات العمل املقبلة بشأ  التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ
وبنـــاءا علـــ  اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، أنشـــأ مـــؤمتر األطـــراف فريـــق اتصـــال معنيـــاا هبـــذ  املســـألة  -94

 يتشار  يف رئاسته السيد بورستيني والسيد أندريس مورغو )إكوادور(.
 22-/م أ7وبناءا عل  اقـرتاح مـن الـرئيس، اعتمـد مـؤمتر األطـراف يف جلسـته العاشـرة، املقـرر  -95

 املعنو   التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ .

 تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمديل واستعراا مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمديل  -باء 
 )ب( من جدول األعمال(10)البند الفرعي 

ة مــــة املعنيــــكــــا  معروضــــاا علــــ  مــــؤمتر األطــــراف يف جلســــته الثالثــــة، تقريــــر اللجنــــة الدائ -96
 .(44)بالتمويل إىل املؤمتر

وشـــكر الـــرئيس الرئيســـن املتشـــاركن للجنـــة الدائمـــة، الســـيد حســـن ألفـــا نـــافو )مـــا (  -97
والسيدة أويت هونكاتوكيا )فنلندا(، عل  عملهما. ودعا مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقرير اللجنـة 

  مهام اللجنة الدائمة الذي الدائمة املعنية بالتمويل و ث واعتماد مشروع اختصاصات استعرا
 . 21-/م أ6من املقرر  10لفقرة با عم ا لتنفيذ اأعدته هيئة 

وبنــاءا علــ  اقـــرتاح مــن الــرئيس، أنشـــأ مــؤمتر األطـــراف فريــق اتصــال بشـــأ  هــذ  املســـألة  -98
 تتشار  يف رئاسته السيدة زيديكس أولي أولودوني )بالو( والسيدة دلفن إيرو )فرنسا(.

 :األطراف يف جلسته العاشرة املقررين التالينوبناءا عل  اقرتاح من الرئيس، اعتمد مؤمتر  -99
 ، املعنو   تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل ؛22-/م أ8املقرر  )أ( 
، املعنـــــو   اختصاصـــــات اســــتعرا  مهـــــام اللجنـــــة الدائمـــــة 22-/م أ9املقــــرر  )ب( 
 بالتمويل . املعنية

__________ 

(43) FCCC/CP/2016/5 . 
(44) FCCC/CP/2016/8 . 
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رتشــيحات للجنــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل مــن األطــراف عــدم ورود الرئيس إىل وأشــار الــ -100
الـيت وحث الفئات عل  مواصلة املشاورات وتقدمي الرتشيحات ل تفاقية. املدرجة يف املرفق األول 

 كــــانو  الثــــاي/  31إىل األمينــــة التنفيذيــــة يف أقــــرب وقــــا  كــــن ويف موعــــد أقصــــا   ت تــــرد بعــــدُ 
جــــرد اســــت م الرتشــــيحات، يُعتــــس أ  األعضــــاء قــــد انُتِخبــــوا يف الــــدورة الثانيــــة . ومب2017 ينــــاير

 وفقاا للممارسة املتبعة. ،والعشرين ملؤمتر األطراف
ويف اجللســـة نفســـها، انتخـــب مـــؤمتر األطـــراف، بنـــاءا علـــ  اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، أعضـــاء  -101

 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل التالية أمسااهم.
 لدائمة المعنية بالتمديلاللجنة ا
 السيد جوزيف بويس )بلجيكا(  األول ل تفاقية املرفق يف املدرجة األطراف

 السيد إمسو أولفي  )الحتاد األورويب(
 السيدة أويت هونكاتوكيا )فنلندا(
 السيدة جيما أورايلي )أيرلندا(
 السيد بيرت تريبسرتا )هولندا(

 السيدة برناديتاس مولر )الفلبن(  تفاقيةاألول ل رفقاملاألطراف غري املدرجة يف 
 السيد حسن ألفا نافو )ما (

 السيد ريتشارد شريما  )جنوب أفريقيا(
 السيد حممد نصر )مصر(

 السيد أهن الشاذ  )اململكة العربية السعودية(
 (باكستا ) خا  عمرا  حممد السيد

 السيد بول ه. أكويسا كيلي )نيكاراغوا(
 (45)فائيل دا سولري )السازيل(السيد را
 لن )أنتيغوا وبربودا( - ب   ديا  السيدة

 كاساجا )أوغندا(  -السيدة إديث كاتيمي 

تقريووور الصوووندوق األخضووور للمنووواخ المقووودطم إلوووى موووؤتمر األطوووراف واإلر ووووادات  -جيم 
 المدجهة إلى الصندوق األخضر للمناخ 

 )ج( من جدول األعمال(10)البند الفرعي 
م مــن الصــندوق إىل علــ  مــؤمتر األطــراف التقريــر املقــد  اا يف اجللســة الثالثــة، كــا  معروضــ -102

 (47)والتقريــر املقــدم مــن اللجنـــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــل إىل مــؤمتر األطـــراف ،(46)مــؤمتر األطــراف
 .(48)وتقرير عن تشغيل سجل إجراءات التخفيف امل ئمة وطنياا 

__________ 

 ( فيما يضـطلع السـيد ريـين أورييانـا2017سيضطلع السيد رافائيل دا سولري باملهمة يف السنة األوىل من الولية ) (45)
 (.  2018)دولة بوليفيا املتعددة القوميات( باملهمة يف السنة الثانية من الولية )

(46) FCCC/CP/2016/7/Rev.1 وAdd.1.  
(47) FCCC/CP/2016/8. 
(48) FCCC/CP/2016/INF.1. 
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قــدم الرئيســا  املتشــاركا  إللــس الصــندوق األخضــر للمنــاخ، وبنــاء علــ  دعــوة الــرئيس،  -103
عـن التقـدم احملـرز يف اا السيد زهري فكري )جنوب أفريقيا( والسيد إيوين مكدونالد )أسـرتاليا(، تقريـر 

. وشــكر الــرئيُس أعضــاء اإللــس علــ  تفــانيهم وعملهــم، ودعــا 2016عمــل الصــندوق يف عــام 
الصندوق واللجنة الدائمـة املعنيـة بالتمويـل، وتقـدمي إرشـادات مؤمتر األطراف إىل النظر يف تقريري 

  الصندوق. إىل
وبنـاءا علــ  اقـرتاح مــن الـرئيس، أنشــأ مــؤمتر األطـراف فريــق اتصـال معنيــاا هبـذ  املســألة يتشــار   -104

 يف رئاسته السيد ريتشارد مويونغي )مجهورية تن انيا املتحدة( والسيد ستيفا  شفاغر )سويسرا(.
 ،22-أ /م10وبناءا عل  اقرتاح من الرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسـته العاشـرة، املقـرر  -105

املعنـــو   تقريـــر الصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ املقـــد م إىل مـــؤمتر األطـــراف واإلرشـــادات املوجهـــة إىل 
 الصندوق األخضر للمناخ . 

واإلر ادات المدجهوة إلوى تقرير مريق البيئة العالمية المقدم إلى مؤتمر األطراف  -دال 
 مريق البيئة العالمية 

 )د( من جدول األعمال(10)البند الفرعي 
بيئـــة علـــ  مـــؤمتر األطـــراف التقريـــر املقـــد م مـــن مرفـــق الاا يف اجللســـة الثالثـــة، كـــا  معروضـــ -106

والتقريـــر املقـــدم مـــن اللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة بالتمويـــل إىل مـــؤمتر  ،(49)العامليـــة إىل مـــؤمتر األطـــراف
ــــه يف  ــــر املتعلــــق بتشــــغيل ســــجل إجــــراءات التخفيــــف امل ئمــــة وطنيــــاا املشــــار إلي األطــــراف والتقري

 أع  .  102 الفقرة
 ثلــة ألمانــة مرفــق البيئــة العامليــة، الســيدة شــي ورو  االــرئيس، قــدم مــن وبنــاء علــ  دعــوة -107

، وعــن مــد  2016قريــراا عــن أنشــطة مرفــق البيئــة العامليــة ذات الصــلة بالتفاقيــة يف عــام أوكــي، ت
توافــق تلــك األنشــطة مــع اإلرشــادات املقدمــة مــن مــؤمتر األطــراف. وشــكر الــرئيس الســيدة أوكــي 
يـة ودعا مؤمتر األطراف إىل النظر يف التقريرين املقدمن من مرفق البيئة العاملية واللجنة الدائمة املعن

 رشادات إىل مرفق البيئة العاملية. إبالتمويل، وتقدمي 
أعـ   يف  104وبناء عل  اقرتاح مـن الـرئيس، نظـر فريـق التصـال املشـار إليـه يف الفقـرة  -108

 هذا البند الفرعي من جدول األعمال.
، 22-م أ/11وبناءا عل  اقرتاح مـن الـرئيس، اعتمـد مـؤمتر األطـراف يف جلسـته العاشـرة، املقـرر  -109

 املعنو   تقرير مرفق البيئة العاملية املقد م إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية .

__________ 

(49) FCCC/CP/2016/6 وAdd.1 وAdd.2 . 
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 االستعراا السادس لآللية المالية  -هاء 
 )ه( من جدول األعمال(10)البند الفرعي 

ــر الــرئيس، يف اجللســة الثالثــة، بــأ  مــؤمتر األطــراف كــا  قــرر -110 يف دورتــه الرابعــة اســتعرا   ذك 
مـن التفاقيـة وبـأ  مـؤمتر األطـراف اختـتم  11من املادة  4للفقرة  اآللية املالية كل أربع سنوات وفقاا 

، وقــرر الشــروع يف الســتعرا  الســادس يف الــدورة 20-/م أ9تعرا  اخلــامس مبوجــب املقــرر الســ
 .(50)  يف الدورة الثالثة والعشرينعراالثانية والعشرين ملؤمتر األطراف هبدف استكمال الست

بناء عل  اقرتاح من الرئيس، دعي مـؤمتر األطـراف إىل الشـروع يف السـتعرا  السـادس و  -111
لآللية املالية والتفاق عل  اختصاصات الستعرا  السادس، مع مراعاة املعايري الـواردة يف مرفـق 

 . 19-/م أ8املقرر 
أعــ   يف  94نظــر فريــق التصــال املشــار إليــه يف الفقــرة وبنــاء علــ  اقــرتاح مــن الــرئيس،  -112

 هذا البند الفرعي من جدول األعمال.
 22-/م أ12وبنــاءا علــ  اقــرتاح مــن الــرئيس، اعتمــد مــؤمتر األطــراف يف جلســته العاشــرة، املقــرر  -113

 املعنو   الستعرا  السادس لآللية املالية .

التوم يتعوين علوى األطوراف تقوديمها ويقواا الشروع يوم عمليوة لتحديود المعلدموات  -واو 
  (51)من اتفاق باريس 9من الماد   5للفقر  

 )و( من جدول األعمال(10)البند الفرعي 
ذك ر الرئيس يف اجللسة الثالثة، بأ  مؤمتر األطـراف قـرر، يف دورتـه احلاديـة والعشـرين، أ   -114
يف دورته الثانية والعشرين عملية لتحديد املعلومات اليت يتعن علـ  األطـراف تقـدهها وفقـاا  يباشر
من اتفاق باريس، هبدف تقدمي توصية إىل مـــــؤمتر/اجتماع أطــــراف بــــاريس  9من املادة  5للفقرة 

 لينظر فيها ويعتمدها يف دورته األوىل.
هبـــذ  املســـألة اا ؤمتر األطـــراف فريـــق اتصـــال معنيـــوبنـــاء علـــ  اقـــرتاح مـــن الـــرئيس، أنشـــأ مـــ -115

 يتشار  يف رئاسته السيد رفائيل دا سولري )السازيل( والسيدة هونكاتوكيا.
 ويف نفس اجللسة، أدىل  ثلو مخسة أطراف ببيانات. -116
 ،22-/م أ13يف جلسـته العاشـرة، املقـرر وبناء عل  اقرتاح من الرئيس، اعتمد مؤمتر األطراف،  -117

 9مـن املـادة  5املعنو   عملية لتحديد املعلومـات الـيت يتعـن علـ  األطـراف تقـدهها وفقـاا للفقـرة 
 من اتفاق باريس .

__________ 

   .4-/م أ3من املقرر  2الفقرة  (50)
 .  21-أ/م 1من املقرر  55الفقرة  (51)
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المعلدموووووات المقدموووووة مووووون األطووووووراف المدرجوووووة يوووووم المريوووووق األول ل تفاقيووووووة  -عشر حادي
 واستعراا هذه المعلدمات 

 من جدول األعمال( 11)البند 
هيئــة هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال إىل  يف جلســته األوىل، إحالــة قــرر مــؤمتر األطــراف، -118

 تنفيذ كي تنظر فيه.ال
يف جلســــته التاســــعة، لتنفيــــذ، اعتمــــد مــــؤمتر األطــــراف، اهيئــــة علــــ  اقــــرتاح مــــن  وبنــــاء -119
، املعنــــو   حمصـــــلة اجلولــــة األوىل مـــــن عمليــــة التقيـــــيم والســــتعرا  الدوليـــــة 22-/م أ18 املقــــرر

(2014-2015. ) 

 المعلدمات المقدمة من األطراف غير المدرجة يم المريق األول ل تفاقية  -عشر ثانم
 من جدول األعمال( 12)البند 
هيئــة هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال إىل  قــرر مــؤمتر األطــراف، يف جلســته األوىل، إحالــة -120

 لتنفيذ كي تنظر فيه. ا
اعتمـــد مـــؤمتر األطـــراف يف جلســـته التاســـعة،  ،(52)لتنفيـــذاهيئـــة وبنـــاءا علـــ  توصـــية مـــن  -121
املعنو   أعمال فريق اخلساء الستشاري املعين بالب غات الوطنية املقدمة من  22-/م أ20 املقرر

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل تفاقية .
 وبنــاء علــ  اقــرتاح مــن الــرئيس، أحــاط مــؤمتر األطــراف علمــاا برتشــيحات األطــراف غــري -122

 .ب غات الوطنيةفريق اخلساء الستشاري املعين بال لعضويةاملدرجة يف املرفق األول ل تفاقية 
 يريق الخبراء االستشاري 

 (كينيا) كينغويو ستيفا  السيد الدول األفريقية
 السيدة رحاب أمحد حسن )السودا (

 مادزوس )الكونغو( - السيد جريفيه لودوفيك إيتسوا
 مانت نا )جنوب أفريقيا(السيد برايا  

 السيدة ماريانا كاسسزيك )أوروغواي( دول أمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاريق
 (كوبا) باس لويس السيد

 (األمريكية املتحدة الوليات) ماي ل جوليا السيدة ل تفاقية األول املرفق يف املدرجة األطراف
 السيدة لورانس أهوسو )كندا(

 (األورويب الحتاد) فريناندي  ريكاردو السيد
 السيد جريوم بوتا  )فرنسا(

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/20 من الوثيقة 27الفقرة  (52)
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ويف اجللســـــة التاســـــعة أيضـــــاا، اعتمـــــد مـــــؤمتر األطـــــراف، بنـــــاء علـــــ  توصـــــية مـــــن هيئـــــة  -123
 أدنا .  124الستنتاج املتعلق بعضوية فريق اخلساء الستشاري الوارد يف الفقرة  ،(53)لتنفيذا

لألطــــراف غــــري املدرجــــة يف املرفــــق األول ل تفاقيــــة، الــــيت ودعــــا مــــؤمتر األطــــراف  ــــث ا  -124
واملمثلــة يف عضــوية  8-/م أ3مــن مرفــق املقــرر  3تنــدرج ضــمن الفئــات املشــار إليهــا يف الفقــرة  ل

 مشاركتها يف عمل الفريق بصفة مراقب. مواصلةإىل  ،فريق اخلساء الستشاري

 بناء القدرات بمدجب االتفاقية  -ثالث عشر
 من جدول األعمال( 13)البند 
هيئــة هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال إىل  قــرر مــؤمتر األطــراف، يف جلســته األوىل، إحالــة -125

 لتنفيذ كي تنظر فيه.ا
بنـــاءا علـــ  توصـــية مـــن هيئـــة التنفيـــذويف اجللســـة التاســـعة، اعتمـــد مـــؤمتر األطـــراف،  -126

(54)، 
 املقررين التالين:

  جلنة باريس املعنية ببناء القدرات ؛، املعنو  22-م أ/2املقرر  )أ( 
، املعنـــو   الســـتعرا  الشـــامل الثالـــث لتنفيـــذ إطـــار بنـــاء 22-م أ/16املقـــرر  )ب( 

 القدرات يف البلدا  النامية مبوجب التفاقية .
وبنــاءا علــ  اقــرتاح مــن الــرئيس، انتخــب مــؤمتر األطــراف أعضــاء جلنــة بــاريس املعنيــة ببنــاء  -127

 مسااهم.القدرات التالية أ
 لجنة باريس المعنية ببناء القدرات

 السيدة رونيلد نداييشيمي )بوروندي( الدول األفريقية
 (املغرب) نبو حممد السيد

 (الصن) تشاني يونغشياني السيدة دول آسيا واحمليط اهلاد 
 (إندونيسيا) كارونياسا مهاوا  السيد 

 )بولندا( السيدة مارزينا شودور دول أوروبا الشرقية
 السيد كاكابريي مديفاي )جورجيا(

 السيدة ريتا ميشا  )غواتيمال( دول أمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاريق
 (الدومينيكية اجلمهورية) هانا جنيفر السيدة

 السيدة فيديس فيك )النروي ( دول أوروبا الغربية ودول أخر 
 السيد مايت نوميلن )فنلندا( 

 السيد كريسبا  دوفري  )سانا لوسيا( اجل رية الصغرية الناميةالدول 
 السيد امفومو ريتشارد لونغو )زامبيا( أقل البلدا  منواا 

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/20 من الوثيقة 28الفقرة  (53)
 .FCCC/SBI/2016/20 من الوثيقة 88، والفقرة FCCC/SBI/2016/8من الوثيقة  101الفقرة  (54)
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 من االتفاقية 4من الماد   9و 8تنفيذ الفقرتين  -رابع عشر
 من جدول األعمال( 14)البند 

 (10-/م أ1واالستجابة )المقرر تنفيذ برنامج عمل بدينس آيرس بشأن تدابير التكيف  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(14)البند الفرعي 

هيئـة املشـورة و  ة، يف جلسـته األوىل، إحالـة هـذا البنـد الفرعـي إىل هيئـقرر مؤمتر األطـراف -128
 التنفيذ كي تنظرا فيه.

بشــأ   (55)باســتنتاجات هيئــة املشــورةاا ويف اجللســة التاســعة، أحــاط مــؤمتر األطــراف علمــ -129
هذ  املسألة يف إطار بند جدول أعماهلا  برنام  عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية 

 للتأثر به والتكيف معه . 
ويف اجللسة نفسها، لحر مؤمتر األطراف أ  هيئة التنفيذ قد نظرت يف هذ  املسـألة يف  -130

ــن وبرنــام  العمــل .  إطــار بنــد جــدول أعماهلــا الفرعــي  أثــر تنفيــذ تــدابري التصــدي: املنتــد  احملس 
أ  األطراف ليس لديها استنتاجات حمددة بشأ  هذ  املسـألة، وأ  اا ولحر مؤمتر األطراف أيض

 .(56) هذ  املسألة يف دورتا املقبلةهيئة التنفيذ قد وافقا عل  مواصلة النظر يف

 المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمداا  -باء 
 )ب( من جدول األعمال(14عي )البند الفر 
قـرر مــؤمتر األطـراف يف جلســته األوىل إحالـة هــذا البنـد الفرعــي مـن جــدول األعمــال إىل  -131

 هيئة التنفيذ كي تنظر فيه.
بشــأ   .(57)ف علمــاا باسـتنتاجات هيئــة التنفيـذويف اجللسـة التاســعة، أحـاط مــؤمتر األطـرا -132

 .  هذا البند

 الجنسانية وتغير المناخ  قضاياال -خامس عشر
 من جدول األعمال(  15)البند 
قــرر مــؤمتر األطــراف، يف جلســته األوىل، إحالــة هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال إىل هيئــة  -133

 التنفيذ كي تنظر فيه.
بنـــاءا علـــ  توصـــية مـــن هيئـــة التنفيـــذو  -134

اعتمـــد مـــؤمتر األطـــراف يف جلســـته التاســـعة،  ،(58)
 اجلنسانية وتغري املناخ .  القضاياعنو   امل 22-/م أ21 املقرر

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2016/4 من الوثيقة 19-10الفقرات  (55)
  .FCCC/SBI/2016/20من الوثيقة  106الفقرة  (56)
  .FCCC/SBI/2016/20من الوثيقة  67-53الفقرات  (57)
 . FCCC/SBI/2016/20من الوثيقة  107الفقرة  (58)
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 إلى مؤتمر األطراف  ت الفرعيةامسائل أخرة أحالتها الهيئ -س عشرساد
 من جدول األعمال( 16)البند 
تنــاول الــرئيس هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف اجللســة العاشــرة املســتأنفة. وت تثــر أيــة  -135

 األعمال.مسائل يف إطار هذا البند من جدول 

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية  -سابع عشر
 من جدول األعمال( 17)البند 

 2015تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعام  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(17)البند الفرعي 

 2017-2016أداء الميزانية يم يتر  السنتين  -باء 
 األعمال()ب( من جدول 17)البند الفرعي 

ــــدين الفــــرعين قــــرر مــــؤمتر األطــــراف، يف جلســــته األ -136 )أ( و)ب( مــــن 17وىل، إحالــــة البن
 جدول األعمال إىل هيئة التنفيذ كي تنظر فيهما.

بنـــاءا علـــ  توصــــية مـــن هيئــــة التنفيـــذو  -137
اعتمــــد مـــؤمتر األطــــراف يف جلســـته التاســــعة  ،(59)

 املقررين التالين:
 املعنو   املسائل املالية واملسائل املتعلقة باملي انية ؛ 22-أ/م -22مشروع املقرر  )أ( 
 املعنو   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية . 22-/م أ23املقرر  )ب( 
لتـــوفري اا وأدىل  ثـــل جلـــ ر البهامـــا ببيـــا  أعـــرب فيـــه عـــن قلقـــه إزاء املعـــايري املطبقـــة حاليـــ -138

 ا  النامية يف اجتماعات التفاقية اإلطارية.التمويل فيما يتعلق مبشاركة  ثلي البلد

 اتخاذ القرارات يم سياق عملية االتفاقية اإلطارية -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(17)البند الفرعي 

ذّكـر الـرئيس، يف اجللسـة الثالثــة، بـأ  رئـيس الـدورة احلاديــة والعشـرين ملـؤمتر األطـراف قــد  -139
يف دورتــــه احلاديــــة والعشــــرين، مشــــاورات غــــري رمسيــــة أجــــر ، بنــــاء علــــ  طلــــب مــــؤمتر األطــــراف 

استشرافية ومفتوحة العضوية بشأ  اختاذ القرارات يف سياق عملية التفاقيـة اإلطاريـة بـالت امن مـع 
 .التنفيذوهيئة  شورةالدورة الرابعة واألربعن لكل من هيئة امل

 عــن هــذ  املســألة شــفوي ودعــا الــرئيس الســيد بــول واتكينســو  )فرنســا( إىل تقــدمي تقريــر -140
 إىل مؤمتر األطراف.

__________ 

  .FCCC/SBI/2016/20من الوثيقة  109والفقرة  ،FCCC/SBI/2016/8من الوثيقة  176الفقرة  (59)
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و  والسيد أزولي مشـاورات غـري رمسيـة بشـأ  هـذا واقرتح الرئيس أ  جيري السيد بن ملر  -141
 بالنيابة عنه.  من جدول األعمال البند الفرعي

 ويف اجللسة التاسعة، شكر الرئيس السيد بن ملرو  والسيد أزولي عل  مساعدتما.  -142
تــتم النظــر يف هــذ  خت يف اجللســة نفســها، أبلــي الــرئيس مــؤمتر األطــراف بــأ  األطــراف تو  -143

مــن مشــروع النظــام الــداخلي املعمــول بــه، ســتدرج هــذ   16)ج( و10ملــادتن با عمــ ا املســألة. و 
 .ملؤمتر األطراف املسألة يف جدول األعمال املؤقا للدورة الثالثة والعشرين

ييمووا يتعلووق باختيووار وتعيووين  1-/م أ14 ووئة عوون المقوورر اسووتعراا العمليووة النا -دال 
األمين التنفيوذي )برتبوة و يول لنموين العوام( ونائوب األموين التنفيوذي )برتبوة أموين 

 عام مساعد(
 )د( من جدول األعمال(17)البند الفرعي 

معلومــات أساســية علــ  مــؤمتر األطــراف وثيقــة تتضــمن اا يف اجللســة الثالثــة، كــا  معروضــ -144
 .(60)وعملية تعين األمن التنفيذي 1-/م أ14املقرر  عن

ويف اجللســة نفســها، اقــرتح الــرئيس أ  جيــري الســيد رضــوا  حســيين )املغــرب( مشــاورات  -145
 إىل مؤمتر األطراف عن نتائ  هذ  املشاورات.اا غري رمسية بشأ  هذا البند نيابة عنه ويقدم تقرير 

 فن ببيانن. ويف اجللسة نفسها، أدىل  ث  طر  -146
 ويف اجللسة التاسعة، شكر الرئيس السيد حسيين عل  مساعدته. -147
ويف اجللسة نفسها، طلب مـؤمتر األطـراف، بنـاء علـ  اقـرتاح مـن الـرئيس، أ  تنظـر هيئـة  -148

التنفيـذ يف هـذ  املسـألة يف دورتـا السادسـة واألربعـن هبـدف تقـدمي توصـية إىل مـؤمتر األطـراف يف 
 لثة والعشرين. دورته الثا
ألفضــل املمارســـات الــيت تتعلـــق اا وطلــب مـــؤمتر األطــراف إىل األمانـــة أ  هــري استعراضـــ -149

باختيار الراساء التنفيذين لسام  األمم املتحدة ذات الصلة، والوكـالت املتخصصـة، واملنظمـات 
واألربعـــن.  ذات الصـــلة يف الوقـــا املناســـب لكـــي تنظـــر فيهـــا هيئـــة التنفيـــذ يف دورتـــا السادســـة

وسُيسرتشـد هبــذا الســتعرا  يف حتديــد اخليـارات فيمــا يتعلــق بطــرق إيضـاح عمليــة اختيــار األمــن 
 التنفيذي ونائب األمن التنفيذي ل تفاقية اإلطارية بشأ  تغري املناخ.

__________ 

(60) FCCC/CP/2016/INF.2 . 
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 الجزء الرييع المستدة -ثامن عشر
 من جدول األعمال( 18)البند 
اجللســة الثانيــة و ؤمتر/اجتمـاع أطــراف كيوتـو مملــؤمتر األطــراف و  املشـرتكة يف اجللسـة الرابعــة -150

اجلــ ء الرفيــع  رين الثــاي/نوفمس، افتــتح الــرئيستشــ 15ملؤمتر/اجتمــاع أطــراف بــاريس، املعقــودة يف 
 املستو  للهيئات الث ا. 

وأدىل ببيانات حممد السادس، ملك املغرب، والسـيد بـا ، والسـيد بيـرت تومسـو ، رئـيس  -151
معيــة العامــة لألمــم املتحــدة، والســيدة إســبينوزا، والســيدة ماريــا  موهــوب، وهــي  ثلــة لشــباب اجل

املغـرب، والسـيدة لـورين بـاول جـوب ، مؤسســة ورئيسـة  اهرسـو  كوليكتيـف ، وهـي منظمـة تــدافع 
عــن السياســات املتعلقــة بالبيئــة، والتعلــيم، ومبــادرات أخــر  لتحقيــق العدالــة الجتماعيــة، والســيد 

ملـــؤمتر األطــراف والـــدورة نســوا هولنــد، رئـــيس فرنســا، البلـــد املضــيف للــدورة احلاديـــة والعشــرين فرا
  .(61)ؤمتر/اجتماع أطراف كيوتواحلادية عشرة مل

وتلقــ  مــؤمتر األطــراف، يف جلســته التاســعة، الــنص املعنــو   إعــ   مــراكش للعمــل مــن  -152
ل(، الذي أيدته مجيع األطراف املشاركة يف املؤمتر أجل املناخ والتنمية املستدامة  )انظر املرفق األو 

 وت   السيد مكوار عل  املشاركن. 
الــــرفيعيت واســــتمع مــــؤمتر األطــــراف، يف جلســــته العاشــــرة، إىل تقريــــر مــــن مــــؤازريت املنــــاخ  -153

بشأ  فعاليـات العمـل املنـاخي العامليـة املنظمـة يف مـراكش. ويف اجللسـة نفسـها، أطلقـا  املستو 
 .(62)شراكة مراكش للعمل املناخي العاملي رفيعتا املستو ا املناخ مؤازرت
عن املشـاورات املتعلقـة بقابليـة أفريقيـا، علـ  وجـه اا ويف اجللسة نفسها، قدم الرئيس تقرير  -154

احملـــددة  األوجـــه عـــناا وافيـــاا اخلصـــول، للتـــأثر وأشـــار إىل أ  العديـــد مـــن األطـــراف قـــدما عرضـــ
 أضـفتهاالقيمة امللموسة اليت اا آلثار الضارة لتغري املناخ. ولحظا األطراف أيضللتأثر باقابليتها ل

الراميـة إىل  املبـادراتالـدورة، مبـا يف ذلـك اإلموعة الواسعة مـن املبـادرات الـيت جـر  تقامسهـا أثنـاء 
ا  مـن احتياجات أفريقيا وشواغلها، من قبيل مبادرة تكييف ال راعـة األفريقيـة، ومبـادرة امليـ معاجلة

 أجل أفريقيا، وخطة العمل املناخي يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا. 
اخلاصـة  واألوضـاععلـ  الحتياجـات احملـددة اا نه سيواصل املشـاورات مركـ  إالرئيس  وقال -155

بــن مــؤمتر األطــراف ومؤمتر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو ومؤمتر/اجتمــاع  ةاملشــرتك اجللســةألفريقيــا. ويف 
أدنا ، طلبـا الرابطـة املسـتقلة لبلـدا  أمريكـا ال تينيـة  156يف الفقرة  اشار إليهأطراف باريس امل
والحتياجــات اخلاصــة جلميــع البلــدا  الناميــة،  األوضــاعهــذ  املشــاورات  تراعــ  يفوالكــاريق أ  

 ها.ا يف ذلك أعضا مبا
__________ 

من احملضر الرمسي للدورة، عل  الرابط  اليت تعتس ج ءاا هكن الط ع عل  البيانات،  (61)
 .<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/high-level-segment> التا :

 _http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_global> انظر (62)
climate_action.pdf>. 
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وعقــــب اجللســــة العاشــــرة املســــتأنفة ملــــؤمتر األطــــراف واعتمــــاد املقــــرر املتعلــــق باألعمــــال  -156
التحضريية لبـدء نفـاذ اتفـاق بـاريس وقـرارات الـدورة األوىل ملؤمتر/اجتمـاع أطـراف بـاريس، ُعقـدت 
جلســة مشــرتكة بــن مــؤمتر األطــراف ومؤمتر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو ومؤمتر/اجتمــاع أطــراف بــاريس 

 ستماع إىل البيانات. من أجل ال
 ثلـو كـل  هبـا أدىل بيانـاتأعقـب ذلـك وأدىل ببيا  كل من الـرئيس واألمـن التنفيـذي. و  -157

والصــــن(، وســــلوفاكيا، واملفوضــــية األوروبيــــة )باســــم الحتــــاد  77  ال مــــن تايلنــــد )باســــم مموعــــة
وأســـرتاليا )باســــم  (، وسويســـرا )باســـم مموعـــة الســـ مة البيئيـــة(،فيـــه األورويب والـــدول األعضـــاء

اإلموعة اجلامعة(، وملديف )باسم حتالف الدول اجل رية الصغرية(، ومجهورية الكونغو الدهقراطيـة 
)باسـم أقـل البلـدا  منـوا(، واململكـة العربيــة السـعودية )باسـم اإلموعـة العربيـة(، ونيكـاراغوا )باســم 

ـــة بوليفيـــا املتعـــددة  القوميـــات )باســـم البلـــدا  الناميـــة منظومـــة التكامـــل ألمريكـــا الوســـط (، ودول
املتقاربــة التفكــري( ومــا  )باســم اإلموعــة األفريقيــة(، وكوســتاريكا )باســم الرابطــة املســتقلة لبلــدا  

 أمريكا ال تينية والكاريق(، والصن، وفرنسا، واألرجنتن، واهلند، وإندونيسيا. 
يتشـارد كينلـي، ومـدير برنـام  وشكر عدد من األطراف نائب األمن التنفيذي، السيد ر  -158

وعل  العمل املمتاز الذي أز ا  علـ  الشؤو  القانونية، السيد دا  بوندي أوغول، عل  تفانيهما 
 .الوشيك، وهنأتما عل  تقاعد ا مر السنن

، أدىل ببيانـات  ثلـو تسـع فئـات مراقبـة )منظمـات الشـعوب انفسـهاجللسة املشرتكة ويف  -159
ات النقابيــــة غــــري احلكوميــــة، واملنظمــــات النســــائية واجلنســــانية غــــري احلكوميــــة، األصــــلية، واملنظمــــ

واملنظمـــــات الشـــــبابية غـــــري احلكوميـــــة، واملنظمـــــات غـــــري احلكوميـــــة الـــــيت متثـــــل قطـــــاعي األعمـــــال 
املعنيـة بـالبحوا،  احلكوميـة املسـتقلةغـري والصناعة، واملنظمات البيئية غري احلكوميـة، واملنظمـات 

 (.السلطات البلديةو لي م احملسلطات احلكو 

 بيانات األطراف  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(18)البند الفرعي 

أدىل هبـــا اا بيانـــ 49طرفـــاا ببيانـــات، مـــن بينهـــا  166اجلـــ ء الرفيـــع املســـتو ، أدىل خـــ ل  -160
 112بيانات أدىل هبا إما نواب راساء أو نواب راسـاء وزراء، و مخسةراساء دول وحكومات، و 

  .(65()64()63)أدىل هبا وزراء و ثلو أطرافاا بيان
__________ 

 أع  .  61احلاشية انظر  (63)
 عل  الط ع وهكنبياناا.  166أُد  بثمانية بيانات باسم اإلموعات املتفاوضة ومموعات أخر ، من أصل  (64)

 :التالية الروابط عل  للدورة، الرمسي احملضر من ج ءاا  تعتس اليت البيانات،
<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-5th-meeting-of-the-cop-an>؛ 
<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-6th-meeting-of-the-cop-an>؛ 

 .<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-7th-meeting-of-the-cop-an>و
طلبــا الصــن الكلمــة فــذك رت مبركــ  الصــن يف منظومــة األمــم املتحــدة، ردا علــ  بيانــات قــدمتها بعــض األطــراف  (65)

علــ  تفاصــيل كلمــة الصــن علــ  الــرابط التــا :  بشــأ  مشــاركة مقاطعــة تــايوا  الصــينية يف املــؤمتر. وهكــن الطــ ع
<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-7th-meeting-of-the-cop-an>. 
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 بيانات المنظمات المشار ة بصفة مراقب  -باء 
 )ب( من جدول األعمال(18)البند الفرعي 

ملـــؤمتر األطـــراف ومؤمتر/اجتمـــاع أطـــراف كيوتـــو واجللســـة  املشـــرتكة خـــ ل اجللســـة الثامنـــة -161
  تشرين الثاي/نوفمس، أدىل ببيانـات  ثلـو  17السابعة ملؤمتر/اجتماع أطراف باريس، املعقودة يف 

 .(66)دولية ومنظمات غري حكوميةملنظمات حكومية 

 مسائل أخرة  -تاسع عشر
 من جدول األعمال( 19)البند 
ـــرئيس أ  مـــؤمتر األطـــراف، اعتمـــد يف جلســـته األوىل جـــدول ذكـــريف اجللســـة الثالثـــة،  -162  ال

)أ( وأنه اقرتح عقد مشاورات غـري رمسيـة مفتوحـة بشـأ  طلـب 19األعمال من دو  البند الفرعي 
الـــدعم مـــن  بالتمـــاساخلاصـــة  بأوضـــاعهاتركيـــا الســـماح لألطـــراف الـــيت يعـــرتف مـــؤمتر األطـــراف 

  .(67)اخ ومرك  وشبكة تكنولوجيا املناخ مبوجب اتفاق باريسالصندوق األخضر للمن
ويف اجللســة العاشــرة املســتأنفة، أبلــي الــرئيس مــؤمتر األطــراف بأنــه أجــر  هــذ  املشــاورات  -163

ختتـــتم غــري الرمسيـــة املفتوحـــة. ويف اجللســـة نفســـها، أبلـــي الـــرئيس مـــؤمتر األطـــراف بـــأ  األطـــراف ت 
واصـــل إجـــراء مشـــاورات غـــري رمسيـــة مفتوحـــة بشـــأ  هـــذ  املســـألة أنـــه سيبنظـــر يف هـــذ  املســـألة و ال

عــن  اا تقريـر  سـيقدملتنفيـذ، و اهيئـة و ملشـورة اهيئـة كـل مــن بـالتوازي مـع الـدورة السادسـة واألربعـن ل
 .يف دورته الثالثة والعشرين ؤمتر األطرافمذلك إىل 
 ويف اجللسة نفسها، أدىل  ثل أحد األطراف ببيا . -164
عل  طلب طرفن من األطراف، وافق الرئيس عل  إجراء مشاورات غري رمسية بشـأ  وبناء  -165

  .21-/م أ1من املقرر  135منس اإلتمعات احمللية والشعوب األصلية املشار إليه يف الفقرة 
، شكر الرئيس السيد التس عل  إجراء مشاورات غـري رمسيـة املستأنفة ويف اجللسة العاشرة -166

 نيابة عنه. 
 ا يلي: مبويف اجللسة نفسها، وبناء عل  اقرتاح من الرئيس، قام مؤمتر األطراف  -167

علـــ  اعتمـــاد  ـــ  تـــدرجيي يف تطـــوير منـــس اإلتمعـــات احملليـــة والشـــعوب  وافـــق (أ) 
 ؛ضما  فعالية تشغيلهاألصلية هبدف 

يــة عــات احمللملشــورة الشــروع يف عمليــة تطــوير منــس اإلتماهيئــة طلــب إىل رئــيس  (ب) 
شــمل عقــد حــوار مفتــوح بــن أصــحاب املصــلحة املتعــددين تس والشــعوب األصــلية، وهــي عمليــة

__________ 

 من احملضر الرمسي للدورة، عل  الروابط التالية: وهكن الط ع عل  البيانات، اليت تعتس ج ءاا  (66)
<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-8th-meeting-of-the-cop-an> . 

 .  أع   8انظر الفقرة  (67)
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لتنفيــذ، اهيئــة و ملشــورة اهيئــة كــل مــن بشــأ  تفعيــل املنــس بــالت امن مــع الــدورة السادســة واألربعــن ل
 ملشورة و ثل ملنظمات الشعوب األصلية؛ارئيس هيئة  تهيشرت  يف إدار 

 آذار/ 31ت املعنيــــــة األخــــــر  إىل أ  تقــــــدم،  لــــــول األطــــــراف واجلهــــــا دعــــــا (ج) 
مـــن أجـــل إثـــراء احلـــوار بـــن  هوهيكلـــ ومضـــمونهاملنـــس ، آراءهـــا بشـــأ  الغـــر  مـــن 2017 مـــارس

 تقريـر عـن احلـوار، الـذي ينبغـي أ  يســتنداملتعـددين وطلـب إىل األمانـة إعـداد  لحةأصـحاب املصـ
 ىل اآلراء املقدمة؛إ ضاا أي

أ  تنظــر يف التقريــر يف أثنــاء الــدورة الســابعة واألربعــن  املشــورةطلــب إىل هيئــة  (د) 
ن جدول األعمـال بعنـوا   منـس اإلتمعـات ملتنفيذ حتا بند جديد اهيئة و ملشورة اهيئة كل من ل

احملليــة والشــعوب األصــلية  وأ  ختتــتم نظرهــا يف هــذ  املســألة يف دورتــا الســابعة واألربعــن بتقــدمي 
 .يف دورته الثالثة والعشرين ؤمتر األطرافمس إىل توصيات بتفعيل املن

ويف اجللسة نفسها، طلب الـرئيس إىل األطـراف مـن البلـدا  املتقدمـة وغريهـا مـن األطـراف  -168
وإىل اجلهات املعنية من غـري األطـراف القـادرة علـ  تقـدمي مـوارد ماليـة لتفعيـل املنـس أ  تقـوم بـذلك، 

 شعوب األصلية من املشاركة يف احلوار املذكور أع  .لتمكن  ثلي منظمات ال سيما لو 
 ويف اجللسة نفسها، أدىل  ثلو أربعة أطراف ببيانات. -169

 اختتام الدور  -عشرون 
 من جدول األعمال( 20)البند 
بعض املقـررات ا ترتب عل  يف اجللسة العاشرة املستأنفة، قدم  ثل لألمانة تقديراا أولياا مل -170

 .يف اإلدارة واملي انيةآثار من  أثناء الدورةاملعتمدة 
وســـتكو  هنـــا  حاجـــة إىل م يـــد مـــن التمويـــل، باإلضـــافة إىل املي انيـــة األساســـية لفـــرتة  -171

 ، إذا أُريد لألمانة أ  تضطلع باألنشطة املطلوبة التالية:2017-2016السنتن 
ــــدورات امل2يف إطــــار البنــــد  (أ)  ــــد وأمــــاكن انعقــــاد ال قبلــــة ، ت ترصــــد )ز(،  مواعي

األطـــراف أي اعتمـــادات يف املي انيـــة مـــن أجـــل تنظـــيم دورات مـــؤمتر األطـــراف يف مقـــر األمانـــة يف 
عل  سيناريوهات تكلفة الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطـراف اا بو ، أملانيا. وتعمل األمانة حالي

، الــذي 2-1أطــراف بــاريس ملؤمتر/اجتمــاع أطــراف كيوتــو، ومؤمتر/اجتمــاع  الثالثــة عشــرةوالــدورة 
إىل حجـــم الرتتيبـــات. وســـتحدد األمانـــة احتياجـــات التمويـــل يف أقـــرب اا ســـيعقد يف بـــو ، اســـتناد

 تدعو إىل تقدمي التسعات حسب القتضاء؛ سوقا  كن، و 
من جدول األعمال،  التحضريات لدخول اتفاق باريس حي   4يف إطار البند  (ب) 

متر األطــراف العامــل بوصــفه اجتمــاع األطــراف يف اتفــاق بــاريس ، النفــاذ ولعقــد الــدورة األوىل ملــؤ 
لـدعم شـراكة  2017مليـو  يـورو يف عـام  1.9ستكو  هنا  حاجـة إىل متويـل إضـايف يصـل إىل 

مراكش للعمل املناخي العاملي. وسيتوقف املبلي اإلمجا  علـ  حجـم الرتتيبـات وستشـمل اجلهـود 
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إىل حتقيـــق اا ن غـــري حكـــومين. وستســـع  األمانـــة أيضـــاملبذولـــة جلمـــع األمـــوال التصـــال مبســـا 
الـيت ُيضـطلع  بناء القدرات أنشطةو ة قليمياإل دم  أنشطة الشراكة يف األنشطةالكفاءة عن طريق 

 ؛هبا حالياا 
،  القضايا اجلنسانية وتغـري املنـاخ  سـتكو  هنـا  حاجـة إىل 15يف إطار البند  (ج) 

وتســـهيل األنشـــطة املتعلقـــة بالقضـــايا اجلنســـانية يف  يـــورو لـــدعم 320 000متويـــل إضـــايف قـــدر  
يف اجللسة العامة اا إىل هذ  الحتياجات أيض أشريق قد ول خنراط يف هذ  األنشطة. و  2017 عام

 اخلتامية للدورة اخلامسة واألربعن للهيئة الفرعية للتنفيذ.

 اعتماد تقرير مؤتمر األطراف عن دورته الثانية والعشرين -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(20)البند الفرعي 

دورتـــه املتعلـــق بتقريـــر النظـــر مـــؤمتر األطـــراف، يف جلســـته العاشـــرة املســـتأنفة، يف مشـــروع  -172
الثانية والعشرين، وبناءا عل  اقرتاح من الرئيس، أذ  للمقـرر باسـتكمال تقريـر الـدورة، بتوجيـه مـن 

 الرئيس ومبساعدة األمانة.

 اختتام الدور  -باء 
 )ب( من جدول األعمال(20)البند الفرعي 

بنـــاءا علـــ  اقـــرتاح مـــن فيجـــي، اعتمـــد مـــؤمتر األطـــراف، يف جلســـته العاشـــرة املســـتأنفة،  -173
 املعنو   اإلعراب عن المتنا  حلكومة اململكة املغربية وسكا  مراكش .  22-/م أ1 القرار
 ين ملؤمتر األطراف.الدورة الثانية والعشر  اختتاموبعد ذلك أعلن الرئيس  -174
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 المريق األول

 التنمية المستدامةو المناخ بشأن اإلجراءات المتعلقة بإع ن مرا     
 يف مراكش عل  أر  إفريقيا، خـ ل نحنن، راساء الدول واحلكومات والوفود، اإلتمع 

اجل ء الرفيع املستو  من الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة 
بشـــأ  تغـــري املنـــاخ، والـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراف العامـــل بوصـــفه اجتمـــاع األطـــراف يف 

طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس، بروتوكول كيوتو، والدورة األوىل ملؤمتر األ
إىل  بــالتحولاا إيــذانبــدعوة كرهــة مــن ج لــة ملــك املغــرب، حممــد الســادس، نصــدر هــذا اإلعــ   

 عهد جديد يف تنفيذ اتفاق باريس واإلجراءات املتعلقة باملناخ والتنمية املستدامة. 
هلــذا والتصــدي  ،وت يســبق لــه مثيــل يبعــث علــ  القلــقمبعــدل اا احــرتار نــا يشــهد إ  مناخ 

 هو واجب ضروري علينا.  األمر
وحنــن نرحــب باتفــاق بــاريس، املعتمــد مبوجــب التفاقيــة، وبدخولــه حيــ  النفــاذ يف ظــرف  

وجيـــ ، وكـــذلك بأهدافـــه الطموحـــة، وطـــابع الشـــمول فيـــه ومراعاتـــه ملبـــدأ اإلنصـــاف واملســـؤوليات 
ختلفـــة، ونؤكـــد ف، يف ضـــوء الظـــروف الوطنيـــة املقـــدرات كـــل طـــر ولاملشـــرتكة وإ  كانـــا متباينـــة 

 . كام ا اا  الت امنا بتنفيذ  تنفيذ
 تغـري املنـاخبشأ  مسـألة منقطع النظري اا عاملياا زمخ ،خ ل هذ  السنةلقد ملسنا بالفعل،  

وتدعمـه احلكومـات إذ تقف وراء   - لن يفرتزخم و املتعددة األطراف. وه احملافليف العديد من 
 .عل  مجيع املستوياتاا يعاملشىل أنواع اجلهود املبذولة و علمية وقطاع األعمال الدوائر ال
احلد من حنو ضي بع م ومن، بيداا يدهذا ال خم، هي أ  نسارع إىل تكريس  ومهمتنا اآل  

 2030خطــة التنميــة املســتدامة لعــام مبــا خيــدم وتع يــ  جهــود التكيــف،  الدفيئــةانبعاثــات غــازات 
 . يدعم أهدافهاو 

ونــدعو إىل إبــداء أعلــ  درجــات اللتــ ام السياســي للتصــدي لتغــري املنــاخ باعتبــار ذلــك  
 مسألة ذات أولوية ملحة.

تغــري املنــاخ، ونشــدد علــ  قابليــة للتــأثر بونــدعو إىل التضــامن القــوي مــع البلــدا  األكثــر  
ل واحلـد مـن قدرتا عل  التكيـف وتوطيـد القـدرة علـ  التحمـدعم اجلهود الرامية إىل تع ي  ضرورة 

 .قابلية التأثر بتغري املناخ
و يــب يميــع األطــراف إىل تع يــ  جهــود القضــاء علــ  الفقــر وضــما  األمــن الغــذائي ودعــم  

 هذ  اجلهود، واختاذ إجراءات صارمة ملواجهة التحديات النامجة عن تغري املناخ يف مال ال راعة.
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بيننـا مـن أجـل فيما ي  التعاو  الطموحات وتع  سقف رفع سريعاا عل  ندعو إىل العمل و  
األهـــداف لتحقيـــق املطلـــوب  واملســـاربـــن مســـارات النبعاثـــات احلاليـــة  الـــيت تفصـــل ســـد الفجـــوة

 . فيما يتعلق بدرجة احلرارة اتفاق باريسالطويلة األجل املنصول عليها يف 
املشــــاريع املتصــــلة باملنــــاخ مــــن حيــــث احلجــــم والتــــدفق وفــــرل  متويــــل زيــــادةنــــدعو إىل و  

ذلك نقلها مـن الـدول املتقدمـة والتكنولوجيا، ويشمل القدرات  جانب حتسنإىل صول عليه، احل
 إىل الدول النامية. 

 100تعبئــة هــدف بتحقيــق لت امنــا ، البلــدا  املتقدمــة األطــراف، نؤكــد مــن جديــد اوحنــن 
 .أمريكيدولر  بليو 

دعم، قبـــل وإجـــراءات الـــ املنـــاخاإلجـــراءات بشـــأ  م يـــد مـــن اختـــاذ إىل ونـــدعو باإلمجـــاع  
اخلاصـــة للبلـــدا   واألوضـــاع، مـــع مراعـــاة الحتياجـــات احملـــددة بوقـــا كـــاف 2020 عـــام حلـــول

  .ثار الضارة لتغري املناخالبلدا  القابلة للتأثر بوجه خال باآلو اا النامية وأقل البلدا  منو 
 التصديق عل  تعديل الدوحة.يف بروتوكول كيوتو، عل   طرافاألحنن نشجع، و  
و يــب متمعــن يميــع اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول إىل أ  تنضــم إلينــا مــن أجــل املبــادرة  

فـــوراا إىل تعبئـــة اجلهـــود واختـــاذ إجـــراءات طموحـــة، اســـتناداا إىل مـــا حققتـــه مـــن إزـــازات هامـــة، ونشـــري 
 يف مراكش. حتديداا إىل املبادرات العديدة ومنها شراكة مراكش للعمل املناخي العاملي، اليت أطلقا 

فرصـة إجيابيـة   هنحنـاتحقيق أهـداف اتفـاق بـاريس لاقتصاداتنا  منإ  التحول املطلوب و  
  .التنمية املستدامةحتقيق و كبرية ل يادة الرخاء 

ملواجهـة أكـس اإلتمـع الـدو  جهـود  بتوحيـديف الت امنـا اا هامـاا منعطفـوهثل مؤمتر مراكش  
  .حتديات عصرنا

تعلــيم ع منــا علــ  وحنـن إذ نتجــه إىل مرحلــة التنفيــذ واختـاذ اإلجــراءات، نؤكــد مــن جديـد  
 الفرل.اغتنام األمل و التسلح بالتضامن و أجيال اليوم والغد قيم 
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Annex II 

Parties to the Convention, observer States and United Nations 

organizations attending the twenty-second session of the Conference of 

the Parties 

[English only] 

A. Parties to the Convention 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Andorra 

Angola 

Antigua and Barbuda 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaijan 

Bahamas 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belarus 

Belgium 

Belize 

Benin 

Bhutan 

Bolivia (Plurinational  
State of) 

Bosnia and Herzegovina 

Botswana 

Brazil 

Brunei Darussalam 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Cambodia 

Cameroon 

Canada 

Central African Republic  

Chad 

Chile 

China 

Colombia 

Comoros 

Congo 

Cook Islands 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire  

Croatia 

Cuba 

Cyprus 

Czechia  

Democratic People’s 
Republic of Korea 

Democratic Republic of the 
Congo 

Denmark 

Djibouti 

Dominica 

Dominican Republic 

Ecuador 

Egypt 

El Salvador 

Equatorial Guinea 

Eritrea 

Estonia 

Ethiopia 

European Union 

Fiji 

Finland 

France 

Gabon 

Gambia 

Georgia 

Germany 

Ghana 

Greece 

Grenada 

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Hungary 

Iceland 

India 

Indonesia 

Iran (Islamic Republic of) 

Iraq 

Ireland  

Israel 

Italy 

Jamaica 

Japan 

Jordan 

Kazakhstan 

Kenya 

Kiribati 

Kuwait 

Kyrgyzstan 

Lao People’s Democratic 
Republic 

Latvia 

Lebanon 

Lesotho 

Liberia 

Libya 

Liechtenstein 

Lithuania 

Luxembourg 

Madagascar 



FCCC/CP/2016/10 

43 GE.17-01415 

Malawi 

Malaysia 

Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Mauritania 

Mauritius 

Mexico 

Micronesia (Federated  
States of) 

Monaco 

Mongolia 

Montenegro 

Morocco 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Norway 

Oman 

Pakistan 

Palau  

Panama 

Papua New Guinea 

Paraguay 

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Qatar 

Republic of Korea 

Republic of Moldova 

Romania 

Russian Federation 

Rwanda 

Saint Kitts and Nevis 

Saint Lucia 

Saint Vincent and the 
Grenadines 

Samoa 

Sao Tome and Principe 

Saudi Arabia 

Senegal 

Serbia 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovakia 

Slovenia 

Solomon Islands 

Somalia 

South Africa 

South Sudan 

Spain 

Sri Lanka 

State of Palestine 

Sudan 

Suriname 

Swaziland 

Sweden 

Switzerland 

 

Tajikistan 

Thailand  

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

Trinidad and Tobago 

Tunisia 

Turkey 

Turkmenistan 

Tuvalu 

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

United Republic of Tanzania 

United States of America 

Uruguay 

Uzbekistan 

Vanuatu 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Viet Nam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

B. Observer States 

Holy See 

C. United Nations bodies and programmes 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
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Office of the Special Representative of the Secretary-General and Chief Executive for 

Sustainable Energy for All 

United Nations Capital Development Fund 

United Nations Children’s Fund 

United Nations Conference on Trade and Development  

United Nations Department of Economic and Social Affairs 

United Nations Department of Public Information 

United Nations Development Programme 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 

United Nations Economic Commission for Africa 

United Nations Economic Commission for Europe  

United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean  

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  

United Nations Environment Programme 

United Nations Global Compact 

United Nations Human Settlements Programme 

United Nations Institute for Training and Research 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

United Nations Office for Outer Space Affairs 

United Nations Office for Project Services 

United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, 

Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States 

United Nations Population Fund 

United Nations Secretariat 

United Nations University 

United Nations Volunteers 

World Food Programme 

D. Convention secretariats  

Convention on Biological Diversity 

Ozone Secretariat 

United Nations Convention to Combat Desertification 
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E. Specialized agencies and institutions of the United Nations system 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Global Environment Facility 

Intergovernmental Oceanographic Commission 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

International Civil Aviation Organization 

International Fund for Agricultural Development 

International Labour Organization 

International Maritime Organization 

International Monetary Fund 

International Telecommunication Union 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

United Nations Industrial Development Organization 

World Bank 

World Health Organization 

World Intellectual Property Organization 

World Meteorological Organization 

F. Related organizations of the United Nations system  

Green Climate Fund 

International Atomic Energy Agency 

International Trade Center 

World Trade Organization 
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Annex III 

 Calendar of meetings of Convention bodies, 2017–2021 

[English only] 

 First sessional period in 2017: 8–18 May 

 Second sessional period in 2017: 6–17 November  

 First sessional period in 2018: 30 April to 10 May 

 Second sessional period in 2018: 3–14 December 

 First sessional period in 2019: 17–27 June 

 Second sessional period in 2019: 11–22 November 

 First sessional period in 2020: 1–11 June 

 Second sessional period in 2020: 5–16 November 

 First sessional period in 2021: 31 May to 10 June 

 Second sessional period in 2021: 8–19 November 

    


