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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثانية والعشرون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 
 )أ( من جدول األعمال20البند 

 اختتام الدورة
 اعتماد تقرير مؤتمر األطراف عن دورته الثانية والعشرين

 والعشرين الثانية دورته عن األطراف مؤتمر تقرير مشروع  
 )النرويج( بورستينغالسيد غيورغ  :املقرر

 احملتويات
 (ستكمل الحقا  )ت  

  الدورةافتتاح  -أولا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

 7مرن املرامة  4العشررو  ملرر ر األارراا، املعقرومة عمرل  ررال قرة و افت تحت الدورة  الثانية  -1
، وافتتحتهرررا 2016 تشرررين الثرراين/نوفمرب 7مررن االت اةيررة، ب ررراي مبياكرر  ملرررراكش، املاررري، ب 

 وأملرررت. (1)ة والعشررررين ملرررر ر األاررررااالسررريدة ورررياولل رويرررال )فرنسرررا(، رايسرررة الررردورة ا اميررر
 .افتتاح  ربيا  روايال السيدة

__________ 

ع قرردت الرردورة الثانيرررة والعشرررو  ملرررر ر األاررراا ررراالةثا  مرررر الرردورة الثانيرررة عشرررة ملررر ر األارررراا العامررل رو ررر    (1)
اجتمرراا األاررراا ب رروتوكررول كيوتررو )مر ر/اجتمرراا أاررراا كيوتررو( والرردورة األوع ملررر ر األاررراا العامررل رو رر   

ر/اجتمررراا أارررراا كيوترررو مر  مرررداوالت وتررررماا رررراريا(. اجتمررراا األارررراا ب ات رررام رررراريا )مر ر/اجتمررراا أارررر 
 ر األارررررراا مرررررر  ررررررل املشرررررثكة اجلكسرررررات مرررررداوالت أمرررررا ومر ر/اجتمررررراا أارررررراا رررررراريا ب تقريررررررين من  ررررركل.

 ومر ر/اجتماا أاراا كيوتو ومر ر/اجتماا أاراا راريا املعقومة أثناء الدورات فثم ب التقارير الثلثة أمجعها.
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ومشل االفتتاح ريانات أمع هبا كل من األمينرة التن يييرة الت اةيرة األمرم املتحردة اةااريرة  -2
رشرر   تاررملن املنرراي، السرريدة راتريسرريا مبورربينويا، ورارريا اليوررة ا كوميررة الدوليررة املعنيررة رتاررمل املنرراي، 

 .(2)هوونغ يل، وعمدة مدينة مراكش، السيد حممد العريب ركقايد السيد
تشررررين الثررراين/نوفمرب، اورررتمر مرررر ر  9ب املعقرررومة وب اجلكسررة الثالثرررة ملرررر ر األارررراا،  -3

األاراا مبع ريانات مرن راريا سكرا من مرة ال رملا  املردين الردويل، السريد أولوموريرا رينرارم أليرو، 
السررريدة  ةالسررر مل  رموةرررةاملنررراي امل ةانرررة األويو ، السررريدة تينرررا رملمبيكررر ، ور كرررألم ةالتن يييررر ةاألمينرررو 

 لورانا توريانا )فرنسا(، والوييرة املنتدرة السيدة حكيمة ا ي   )املاري(.

  المسائل التنظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

  انتخاب رئيس مؤتمر األطراف في دورته الثانية والعشرين -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2 ال رع  البند)

ررر -4 وايرررال، رايسرررة الررردورة ا اميرررة والعشررررين ملرررر ر األارررراا، ب ر رت السررريدة ورررياولل ذك 
مررن  22مررن املررامة  1تشرررين الثرراين/نوفمرب، ررر   ال قرررة  7املعقررومة ب  (3)اجلكسررة األوع لكمررر ر

من ر  راريا مرر ر األارراا رالتنراوي  مشروا الن ام الداخك  املعمول ر  تنص عكى أ  ي شرال
 الررردول سموعرررة مرررن ترشررريحا   تكقرررت أهنرررا األارررراا وأركارررتررررل اعموعرررات اةةكيميرررة ا مرررا. 

 املاررريب، والتعرراو  ا ارجيررة وييررر رالتزكيررة األاررراا مررر ر انتخرر  اةثاحهررا، عكررى ورنرراء  . األفريقيررة
 .(4)ربيا  املنتخ  اجلديد الرايا وأمع. ل  رايسا   مزوار، الدين  لح السيد

  الداخلي النظام اعتماد -باء 
 )ي( من جدول األعمال(2 ال رع  البند)

 (الحقا   ي ستكمل)

__________ 

  يل:التا اةلكثوين العنوا  ب متاحة (2)
<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/10041.php>. 

   جكسات مر ر األاراا املشار مبليها ب هيا التقرير ه  جكسات عامة. (3)
  :يلالتا اةلكثوين العنوا  ب متاح (4)

<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/10041.php>. 



FCCC/CP/2016/L.1 

3 GE.16-20028 

  إقرار جدول األعمال -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2 ال رع  البند)

ن ر مر ر األارراا، ب جكسرت  األوع، ب مريكرة مرن األمينرة التن يييرة تتورمن جردول  -5
األعمال املرةت راالت ام مر رايسة الردورة ا اميرة  جدول أ عدن  وةد. (5)املرةت وشروح  األعمال

 والعشرين ملر ر األاراا، رعد التشاور مر مكت  مر ر األاراا.
واةررثح راررريا الررردورة الثانيرررة والعشررررين ملررر ر األارررراا أ  يرررتم اعتمرررام جررردول األعمرررال  -6

 يك : ما ، راوتثناءFCCC/CP/2016/1/Add.1املرةت التكميك  ر يات  الوارمة ب الوثيقة 
)أ( و)ي( 2 ال ررعيتل ال قررتل أحكرام ك اية ملدى الثاين االوتعراض، "9البند  )أ( 
 ؛ اةية"، اليي ي ل معكقا  وفقا  لكمماروة املعمول هبا ب اآلونة األخملةمن االت 4من املامة 
)أ(، "ح رول األارراا الرع اعرثا مرر ر األارراا ر روفهرا ا ا رة 19البند  )ي( 

عكررررى الرررردعم مررررن ال ررررندوم األخوررررر لكمنرررراي ومركررررز وشرررربكة تكنولوجيررررا املنرررراي ملوجرررر  ات ررررام 
ورريعقد مشرراورات غررمل رتيررة م توحررة رشرر   املسرر لة أ  الرررايا  ا  ررراريا"، عكررى أ  يكررو  م هومرر

 .(6)عنها ب مباار رند "مساال أخرى" ا  ويقدم تقرير 
 ورناء  عكى اةثاح الرايا، أةر مر ر األاراا جدول األعمال عكى النحو التايل: -7

 افتتاح الدورة. -1
 املساال التن يمية: -2

 الثانية والعشرين؛انتخاي رايا مر ر األاراا ب مورت   )أ( 
 اعتمام الن ام الداخك ؛ )ي( 
 مبةرار جدول األعمال؛ )ج( 
 انتخاي أعواء املكت  غمل الرايا؛ )م( 
 ةبول املن مات ر  ة مراة ؛ )ه( 
 ؛ب ذلك أعمال موريت اليوتل ال رعيتل ملا تن يم األعمال، )و( 
 مواعيد وأماكن انعقام الدورات املقبكة؛ )ي( 
 التقرير املتعكق روثااق الت ويض. اعتمام )ح( 

 تقارير اليوات ال رعية: -3
 تقرير اليوة ال رعية لكمشورة العكمية والتكنولوجية؛ )أ( 

__________ 

(5) .Add.1و FCCC/CP/2016/1 
 )ي(، "أي مساال أخرى".19حييا رالتبعية البند ال رع   (6)
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 تقرير اليوة ال رعية لكتن يي؛ )ي( 
 تقرير ال ريق العامل املخ ص املعين رات ام راريا. )ج( 

رة األوع ملررررر ر التحوررررملات لرررردخول ات ررررام ررررراريا حيررررز الن رررراذ ولعقررررد الرررردو  -4
 األاراا العامل رو    اجتماا األاراا ب ات ام راريا.

الن رررر ب املقثحرررات املقدمرررة مرررن األارررراا ةمخرررال تعرررديلت عكرررى االت اةيرررة  -5
 :15ملوج  املامة 

من  4)و( من املامة 2مقثح مقدم من االحتام الروو  لتعديل ال قرة  )أ( 
 االت اةية؛

 7روا غينيرررا اجلديررردة واملكسررريك لتعرررديل املرررامتل مقررثح مقررردم مرررن ررررا )ي( 
 من االت اةية. 18و

 تقرير جلنة التكيف. -6
 آلية واروو الدولية املعنية را ساار واألضرار املرتب ة رت ثملات تامل املناي. -7
 ت وير التكنولوجيات ونقكها: -8

يرررا ومركرررز التقريرررر السرررنوي املشرررثل لكينرررة التن يييرررة املعنيرررة رالتكنولوج )أ( 
 وشبكة تكنولوجيا املناي؛

 الروارط رل آلية التكنولوجيا واآللية املالية للت اةية. )ي( 
)أ( و)ي( مررررن 2االورررتعراض الثرررراين ملرررردى ك ايررررة أحكررررام ال قرررررتل ال رررررعيتل  -9

 .(7)(معكقا  هيا البند من جدول األعمال ي ل ) من االت اةية 4املامة 
 ل:املساال املتعكقة رالتموي -10

 التمويل ال ويل األجل املتعكق راملناي؛ )أ( 
تقرير الكينة الداامرة املعنيرة رالتمويرل واورتعراض مهرام الكينرة الداامرة  )ي( 

 املعنية رالتمويل؛
تقريررررررررر ال ررررررررندوم األخوررررررررر لكمنرررررررراي املقرررررررردم مبع مررررررررر ر األاررررررررراا  )ج( 

 واةرشامات املوجهة مبع ال ندوم األخور لكمناي؛
البيوررررة العامليررررة املقرررردم مبع مررررر ر األاررررراا واةرشررررامات تقريررررر مرفررررق  )م( 

 املوجهة مبع مرفق البيوة العاملية؛
 االوتعراض السامس لآللية املالية؛ )ه( 

__________ 

وةرررد أمرج ب ر ر األارررراا. ملررر خرررلل الررردورة ا اميررة والعشررررين ا  أيوررر ا  مرررن جررردول األعمررال معكقررر 9البنرررد ظررل  (7)
 عمول ر .من مشروا الن ام الداخك  امل 16لكمامة  ا  جدول األعمال املرةت لكدورة وفق



FCCC/CP/2016/L.1 

5 GE.16-20028 

الشرررررروا ب عمكيرررررة لتحديرررررد املعكومرررررات الرررررع يتعرررررل عكرررررى األارررررراا  )و( 
 .(8)من ات ام راريا 9من املامة  5تقدميها وفقا  لك قرة 

املقدمررة مررن األاررراا املدرجررة ب املرفررق األول للت اةيررة واوررتعراض املعكومررات  -11
 هيه املعكومات.

 املعكومات املقدمة من األاراا غمل املدرجة ب املرفق األول للت اةية. -12
 رناء القدرات ملوج  االت اةية. -13
 من االت اةية: 4من املامة  9و 8تن يي ال قرتل  -14

وينا آيرررس رشرر   ترردارمل التكيررف واالوررتيارة تن يرري ررنررامج عمررل ررر )أ( 
 (؛10-أ /م1 )املقرر

 املساال املتعكقة ر ةل البكدا  منوا . )ي( 
 القوايا اجلنسانية وتاملر املناي. -15
 مساال أخرى أحالتها اليوتا  ال رعيتا  مبع مر ر األاراا. -16
 املساال اةمارية واملالية واملروسية: -17

 ؛2015 لعام عة ا سارات والبيانات املاليةتقرير مراج )أ( 
 ؛2017-2016أماء امليزانية ب فثة السنتل  )ي( 
 اختاذ القرارات ب ويام عمكية االت اةية اةاارية؛ )ج( 
راختيررار  يتعكرق فيمررا 1-/م أ14اورتعراض العمكيرة الناشرروة عرن املقررر  )م( 

( ونااررر  األمرررل وتعيرررل األمرررل التن يررريي )ررتبرررة وكيرررل ل مرررل العرررام
 مساعد(. عام التن ييي )ررتبة أمل

 اجلزء الرفير املستوى: -18
 ريانات األاراا؛ )أ( 
 ريانات املن مات املشاركة ر  ة مراة . )ي( 

 مساال أخرى. -19
 اختتام الدورة: -20

 اعتمام تقرير مر ر األاراا عن مورت  الثانية والعشرين؛ )أ( 
 مبغلم الدورة. )ي( 

 اجلكسة ن سها، مت االوتماا مبع ريانات من مخسة أاراا. وب -8

__________ 

 .  55، ال قرة 21-/م أ1املقرر  (8)
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  انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس -دال 
 )م( من جدول األعمال(2 ال رع  البند)

 (الحقا   ي ستكمل)

  قبول المنظمات بصفة مراقب -هاء 
 )ه( من جدول األعمال(2 ال رع  البند)

ميكرة أعردناا األمانرة رشر   ةبرول املن مرات ن ر مر ر األاراا، ب جكست  األوع، ب  -9
من مررة غررمل  135من مررات حكوميررة موليررة و 10، وهرر  تتوررمن ةاامررة توررم (9)ر رر ة مراةرر 

 الررايا، مرن اةرثاح عكرى ورنراء   املكتر ، لتو ريات . ووفقرا  حكومية التمست ةبولا ر  ة مراةر 
ملشررار مبليهررا ا األمانررة مرريكرة ب هبررا ةاامررة ترررم الررع املن مررات مراةرر  ر رر ة األاررراا مررر ر ةبرررل

 أعله.

  في ذلك أعمال دورتي الهيئتين الفرعيتين بما تنظيم األعمال، -واو 
 )و( من جدول األعمال(2 ال رع  البند)

. (10)ل الرايا مبع مر ر األاراا شروح جردول األعمرال املرةرتاب اجلكسة األوع، أح -10
هبرردا وضررر مشررارير مقررررات واوررتنتاجات لين ررر فيهررا رعيررة وررتيتمر ال  اليوررات أ  مبع وأشررار

مررر ر األاررراا ةبررل مورات اليوررة ال رعيررة لكمشررورة العكميررة والتكنولوجيررة واليوررة ال رعيررة لكتن يرري 
 ا  تشرين الثاين/نوفمرب. وأشار أيور 14وال ريق العامل املخ ص املعين رات ام راريا، املنتهية ب 

 مورات اليوات ال رعية.  ديد ا  يكو  ممكن لن مبع أن 
رنرروم جرردول يكرر  مررن  مررا ورنرراء  عكررى اةررثاح مررن الرررايا، ةرررر مررر ر األاررراا أ  حييررل -11

 األعمال مبع اليوتل ال رعيتل:
 :لكتن يي ال رعية واليوة والتكنولوجية العكمية لكمشورة ال رعية اليوة 

 جلنة التكيف تقرير  6البند 
 تاررمل رترر ثملات املرتب ررة واألضرررار را سرراار املعنيررة الدوليررة واروررو آليررة   7 البند

 املناي
 ومركرررز رالتكنولوجيرررا املعنيرررة التن يييرررة لكينرررة املشرررثل السرررنوي التقريرررر )أ(8 البند

 املناي تكنولوجيا وشبكة

__________ 

(9) FCCC/CP/2016/3. 
(10) . Add.1و FCCC/CP/2016/1 
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ترردارمل التكيررف واالوررتيارة  رشرر   آيرررس ررروينا عمررل ررنررامج تن يرري )أ(14 البند
 (10-/م أ1)املقرر 

 منوا   البكدا  ر ةل املتعكقة املساال )ي(14 البند

 اليوة ال رعية لكتن يي 
 للت اةيررررة األول املرفررررق ب املدرجررررة األاررررراا مررررن املقدمررررة املعكومررررات  11 البند

 املعكومات هيه واوتعراض
  املدرجة ب املرفق األول للت اةيةغمل األاراا من املقدمة املعكومات  12 البند
 االت اةية ملوج  القدرات رناء  13 البند
 املناي وتاملر  اجلنسانية القوايا  15 البند
 2015 لعام املالية والبيانات ا سارات مراجعة تقرير )أ(17 البند
 2017-2016 السنتل فثة ب امليزانية أماء )ي(17 البند

كيوتررو، املعقررومة ب اجلكسررة الثانيررة املشررثكة رررل مررر ر األاررراا ومر ر/اجتمرراا أاررراا   -12
 77  التشرررررين الثرررراين/نوفمرب، أمع ربيانررررات عامررررة ممثكررررو كررررل مررررن تايكنررررد )راوررررم سموعررررة  8 ب

وال ل(، ووكوفاكيا )راوم االحتام األورويب ومول  األعواء الثمانية والعشرين(، ووويسرا )راوم 
راوررم اعموعررة األفريقيررة(، سموعررة السررلمة البيويررة(، وأوررثاليا )راوررم اعموعررة اجلامعررة(، ومررايل )

، واملمككررة (ا  ومكررديف )راوررم حتررالف الرردول اجلزريررة ال رراملة(، والكوناررو )راوررم أةررل البكرردا  منررو 
العررية السعومية )راوم اعموعة العررية(، ومولرة رولي يرا املتعردمة القوميرات )راورم البكردا  الناميرة 

)راوررررم من ومررررة تكامررررل أمريكررررا الوورررر ى(،  املتقاررررررة الت كررررمل رشرررر   تاررررمل املنرررراي(، ونيكرررراراغوا
ومجهورية فنزويل البولي ارية )راوم التحالف البولي اري لشعوي أمريكتنا(، وجنوي أفريقيا )راوم 
الرباييرررل وجنرررروي أفريقيرررا وال ررررل والنررررد(، وكوورررتاريكا )راوررررم الرار ررررة املسرررتقكة لبكرررردا  أمريكررررا 

 ا ، ومولة فكس ل.اللتينية والكارييب(، واالحتام الروو ، وعم
وب اجلكسررة املشررثكة ن سررها، أمع ربيانررات ممثكررو ورربر فوررات مراةبررة )نقارررات العمررال،  -13

والنسررراء والشررررو  اجلنسرررانية، والشرررباي، واألعمرررال التياريرررة وال رررناعة، واملزارعرررو ، والشررررعوي 
 األ كية، والبيوية(.

 (ي ستكمل الحقا  )

  من جدول األعمال 18)ز( إلى 2 من البنود -ثالثاا  
 (الحقا   ت ستكمل)
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  مسائل أخرى -رابعاا  
 من جدول األعمال( 19 البند)

تشررررررين الثرررراين/نوفمرب، أشرررررار الرررررايا مبع أ  مرررررر ر  9، املعقررررومة ب الثالثرررررةب اجلكسررررة  -14
رايا )ج(، واةررثح الرر2األاررراا أةررر ب جكسررت  األوع جرردول األعمررال، ب مباررار البنررد ال رعرر  
ا ار)ي( أعرله الرع أثار 6عقد مشاورات غمل رتية م توحرة رشر   املسر لة املشرار مبليهرا ب ال قررة 

 تركيا.
رشر    ورناء عكرى اكر  اررا مرن األارراا، وافرق الررايا عكرى مبجرراء مشراورات غرمل رتيرة -15

 .  21-/م أ1من املقرر  135منرب اعتمعات احملكية والشعوي األ كية املشار مبلي  ب ال قرة 
 (الحقا   ي ستكمل)

  اختتام الدورة -خامساا  
 من جدول األعمال( 20)البند 

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

، ب مشرروا تشررين الثراين/نوفمرب XX املعقرومة ب XXن رر مرر ر األارراا، ب جكسرت   -16
، ورناء  عكى اةثاح من الرايا، أذ  لكمقرر راوتكمال تقريرر (11)مورت  الثانية والعشرين ه عنتقرير 

 الدورة، رتوجي  من الرايا وملساعدة األمانة.

  إغالق الدورة -باء 
 )ي( من جدول األعمال(20 ال رع  البند)

 (الحقا   ي ستكمل)
    

__________ 

(11) FCCC/CP/2016/L.1. 


