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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثانية والعشرون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 
 من جدول األعمال )و(10البند 

 المسائل المتعلقة بالتمويل
على األطرراف  في عملية لتحديد المعلومات التي يتعينالشروع 

 من اتفاق باريس 9من المادة  5تقديمها وفقاً للفقرة 

الشروع فري عمليرة لتحديرد المعلومرات التري يتعرين علرى األطرراف تقرديمها   
 من اتفاق باريس 9من المادة  5للفقرة  وفقاً 

 مقترح من الرئيس  
 22-/م أ-مشروع المقرر   

الشروع فري عمليرة لتحديرد المعلومرات التري يتعرين علرى األطرراف تقرديمها   
 من اتفاق باريس 9من المادة  5وفقاً للفقرة 

 إن مؤمتر األطراف، 
 باريس،من اتفاق  9من املادة  5و 3و 1إىل الفقرات  إذ يشري 
 ،21-/م أ1من املقرر  55الفقرة إىل  وإذ يشري أيضا   
 ،19-/م أ3من املقرر  10إىل الفقرة وإذ يشري كذلك  
 5عمليددل لديديددد املالومددات الددل يداددا علددمي األطددراف تقددد  ا وفقددا  للفقددرة وقددد عددر     
 ،من اتفاق باريس 9من املادة 

 FCCC/CP/2016/L.2 األمم املديدة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ

Distr.: Limited 

16 November 2016 

Arabic 

Original: English 



FCCC/CP/2016/L.2 

GE.16-20249 2 

كد  ندندا مالومدات إرعداديل   أن تقددم األطدرافالبلدان املدقدمل علمي  بأنيذّكر  -1 
، حسدددال اضقدضدددايف،  دددا   مدددن اتفددداق بددداريس 9املدددادة مدددن  3و 1كميدددل ونوعيدددل تدالدددني بدددالفقرتا 

البلدددان  ذلددك، حسددال مددا حددو مدددا ، مسدددويات املددوارد املاليددل الاامددل املدوقاددل الددل يلدد م تقددد  ا إىل
   ؛(1)ع علمي تقدمي أو مواصلل تقدمي حذا الدعم طوعيا  ُتشج  اف، وأن األطراف األخرى الناميل األطر 
األمانددل أن تددنقم نقدداة ماتدددة مسدددديرة بددا األطددراف بشددأن حددذ   مددنيطلددال  -2 

 (؛2017املسألل بالد امن مع الدورة السادنل واألرباا لل يئدا الفرعيدا )أيار/مايو 
ة املاتدة املسددديرة املشدار من األمانل أن تاّد تقريرا  موج ا  عن نقايطلال أيضا   -3 

   أعدد، ، كددظ ينقددر فيدد  مددؤمتر األطددراف   دورتدد  الثالثددل والاشددرين )تشددرين الثدداين/ 2إليد    الفقددرة 
 (؛2017نوفمرب 

املضددظ قدددما  بالامدد  بشددأن حددذ  املسددألل   دورتدد  الثالثددل والاشددرين،  علددمييوافددني  -4 
مدن  9مدن املدادة  5األطدراف تقدد  ا وفقدا  للفقدرة الدل يدادا علدمي بغيل تقدمي توصيل عن املالومات 

 اتفدداق بدداريسينقددر في ددا مددؤمتر األطددراف الاامدد  بوصددف  اجدمددا  األطددراف   ، كددظ اتفدداق بدداريس
 ؛ويادمدحا   دورت  األوىل

باآلثدار الدقديريدل املبتبدل   املي انيدل علدمي األنشدطل املقدرر أن تضدطلع  دا حيدي  علمدا   -5 
 أع، ؛ 3و 2باألحكام الواردة   الفقرتا األمانل عم،  

أن تنفذ األمانل اإلجرايفات الل يدعو إلي ا حذا املقرر رحنا  بدوافر املوارد يطلال  -6 
 املاليل. 

    

__________ 

  من اتفاق باريس. 9من املادة  5الفقرة  (1)


