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 اجتماا  مؤمتر األطراف العامل بوصفه
 ابريساألطراف يف اتفاق 

تقرياار مااؤمتر األطااراف العاماال بوصاافه اجتمااا  األطااراف يف اتفاااق ابريااس   
 6بشااااجل ا ااااين ال ااااه مااا  ملعرتاااه األع  ااعقاااومل  يف باااوجل يف الفااا   مااا  

 2017تشري  ال اه/نوفمرب  18 إ 
 ا اين األعل: ااداعالت  

 احملتوايت
 الصفحة 

 3  ...................................................... من جدول األعمال( 1)البند  افتتاح الدورة - أولا  
 3  .................................................. من جدول األعمال( 2)البند  املسائل التنظيمية - اثنياا  

 3  ................................................................. إقرار جدول األعمال - ألف   
 3  ................................................... تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف - ابء   
 4  .................................................... انتخاب أعضاء إضافيني يف املكتب - جيم   
 4  ....................................................................... تنظيم األعمال - دال   
 5  ...................................................... حالة التصديق على اتفاق ابريس - هاء   
 5  .............................................. املوافقة على التقرير املتعلق بواثئق التفويض - واو   
 5  ............................................................................. احلضور - زاي   
 5  .............................................................................. الواثئق - حاء   

 6  ................................. من جدول األعمال( 3)البند  املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاق ابريس - اثلثاا  
 6  ............................................... من جدول األعمال( 4)البند  اجلزء الرفيع املستوى - رابعاا  

 6  ..................................................... من جدول األعمال( 5)البند  مسائل أخرى - خامساا  
 6  ..................................................... من جدول األعمال( 6)البند  اختتام الدورة - سادساا  

 6  ............... اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس - ألف   
 6  ........................................................................ إغالق الدورة - ابء   
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 املرفق
األطررراف يف اتفرراق ابريررسر واألطررراف يف التفاقيررة الررر قررا مرفررز املراقررب يف اتفرراق ابريررسر والرردول الررر    

حضرت بصفة مراقِرب اجلرزء الثران مرن الردورة األور ملرؤمتر األطرراف العامرل بوصرفه اجتمراع األطرراف يف 
 7  ................................................................................. اتفاق ابريس

  ا اين ال اه  
اإلجراينات اليت اختذها ماؤمتر األطاراف العامال بوصافه اجتماا  األطاراف 

 ا اين ال اه م  ملعرته األع يف يف اتفاق ابريس 
 يف اتفاق ابريسقرار اعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما  األطراف   

 القرار
 9  ......... اإلعراب عن المتنان حلكومة مجهورية أملانيا الحتادية ولسكان مدينة بون 1-م أ ت/2القرار  
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 افتتاح الدعر  -أعالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

افترررتل السررريد فرانرررا ابينيمارامرررار رئررريس اجلرررزء الثررران مرررن الررردورة األور ملرررؤمتر األطرررراف  -1
)مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس(ر اجلزء الثان مرن العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس 

مررن اتفرراق  16مررن املررادة  6عمررالا ابلفقرررة  ةالرردورة األور ملؤمتر/اجتمرراع أطررراف ابريررسر املعقررود
مررؤمتر األمررم املتحرردة بشرر ن ت رر   ر يف إطررار أعمررال2017تشرررين الثرران/نوفم   6ر يف (1)ابريررس
 يف بونر أملانيا. املناخ

مررررؤمتر عررررام مشرررراأل ملررررؤمتر األطرررررافر و عقررررد اجتمرررراع مباشرررررةا ف الرررردورة اسررررت ناوأعقررررب  -2
ر (مؤمتر/اجتمررراع أطرررراف فيوترررو)األطرررراف العامرررل بوصرررفه اجتمررراع األطرررراف يف بروتوفرررول فيوترررو 

 .(2)ومؤمتر/اجتماع أطراف ابريسر وذلا ب ية الستماع إر البياانت الفتتاحية

 ااسائل التنظيمية -اثنياا  
 جدول األعمال(من  2)البند 

 عمالاألجدعل إقرار  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

 ةراخلامسرررر جلسررررتهاألور يف  تررررهول أعمررررال دور مؤمتر/اجتمرررراع أطررررراف ابريررررس جرررردأقررررر   -3
وشرررررروحه يف  املعتمرررررد ويررررررد جررررردول األعمرررررال .(3)2016تشررررررين الثررررران/نوفم   16يف  ةاملعقرررررود
 .FCCC/PA/CMA/2017/1الوثيقة 

  تطبيق النظام الداخلي اؤمتر األطراف -ابين 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

 أنررررره وفقررررراا إر الررررررئيس أشرررررار تشررررررين الثررررران/نوفم ر  6يف اجللسرررررة الثامنرررررة املعقرررررودة يف  -4
ر يُطب رق مشرروع النظرام الرداخلي 1-م أ ت/2مرن اتفراق ابريرسر واملقررر  16مرن املرادة  5 للفقرة

 ملؤمتر األطراف مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال مبوجب اتفاق ابريس. 

__________ 

ملرررؤمتر  الثالثرررة والعشررررينالررردورة ُعقرررد اجلرررزء الثررران مرررن الررردورة األور ملؤمتر/اجتمررراع أطرررراف ابريرررس ابلترررزامن مرررع  (1)
 ؤمتر األطررررررراف العامررررررل بوصررررررفه اجتمرررررراع األطررررررراف يف بروتوفررررررول فيوترررررروملرررررر الثالثررررررة عشرررررررةوالرررررردورة  راألطررررررراف

ومؤمتر/اجتمرررراع أطررررراف فيوتررررو يف تقريرررررين . وترررررد مررررداولت مررررؤمتر األطرررررافر (مؤمتر/اجتمرررراع أطررررراف فيوتررررو)
البيررررراانت اإلحرررررالت إر ر علرررررى التررررروا (. وتررررررد FCCC/KP/CMP/2017/7و FCCC/CP/2017/11منفصرررررلني )

 وفلمة الاحيب الر أُلقيت يف جلسة افتتاح املؤمتر يف تقرير مؤمتر األطراف. 
 .FCCC/CP/2017/11 من الوثيقة 38انظر الفقرة  (2)
 .FCCC/PA/CMA/2016/3 من الوثيقة 4فقرة الانظر  (3)
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 انتخاب أعضاين إضافيني يف ااكتب -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

ويف جلسررته  رذا البنررد الفرعرري يف جلسررته الثامنررةيف هررابريررس نظررر مؤمتر/اجتمرراع أطررراف  -5
تشررررين الثررران/نوفم . وأبلرررخ الررررئيس خرررالل اجللسرررة الثامنرررة عشررررة  18الثامنرررة عشررررة املعقرررودة يف 

دول آسرريا واحملرريا اقرراد   مررن كترربعضرروية املل رش ررحنيأطررراف ابريررس أن أحررد املمؤمتر/اجتمرراع 
يف اتفررراق ابريرررسر وأن مؤمتر/اجتمررراع أطرررراف ابريرررس  يف التفاقيرررة ص يصررربل بعرررد طرفررراا  ميثرررل طرفررراا 
 يف اتفاق ابريس. ليمثل طرفاا  يف املكتب إضافياا  عضواا  ر بناء عليهرسينتخب

وبنررراء علرررى اقرررااح مرررن الررررئيسر حرررف مؤمتر/اجتمررراع أطرررراف ابريرررس دول آسررريا واحملررريا  -6
يف و يذيرة يف أقررب وقرت ،كرنر إر األمينرة التنفالاشيل الذي ص يقرد م بعرد اقاد  على أن تقدم 

هذا الاشريلر يُعتر   . ومبجرد استالم األمينة التنفيذية2018فانون الثان/يناير   31قصاه موعد أ
يف مؤمتر/اجتمرررراع أطررررراف ابريررررس يف اجلررررزء الثرررران مررررن دورترررره األور وفقرررراا  اا منتخبرررر اا املرشررررل عضررررو 

 .(4)للممارسة املتبعة

 تنظيم األعمال -ملال 
 )د( من جدول األعمال(2الفرعي )البند 

 ر(5)رئيس مؤمتر/اجتمراع أطرراف ابريرس إر شرروح جردول األعمرالالريف اجللسة الثامنةر أحال  -7
 .(6)ل الذي اتفق عليه مؤمتر األطرافاعمواقاح أن يتبع مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس تنظيم األ

 الرئيس. مقاح ى أساسعمله عل الشروع يف واتفق مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس على -8
ملرررؤمتر األطرررراف واجللسرررة السرررابعة عشررررة  املشرررافة وعقرررد الررررئيس اجللسرررة احلاديرررة عشررررة -9

اسرتعرا  التقردم احملررز يف تنفيرذ ب رر   تشرين الثان/نوفم  17يف  ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس
 .(7)برانمج العمل يف إطار اتفاق ابريس

 تشررين الثران/ 11الرئيس جلسة عامرة تقييميرة غر  ر يرة يف وابإلضافة إر ذلار عقد  -10
نرررروفم  ب ررررر  اسررررتعرا  التقرررردم احملرررررز خررررالل األسرررربوع األول مررررن املررررؤمترر والسررررتماع إر آراء 

 .(8)حتقيق نتائج انجحةيف األسبوع الثان من أجل  يف العمل األطراف بش ن فيفية املضي قدماا 

__________ 

حيف ترد قائمة أبعضاء مكتب الدورة الثالثرة والعشررين ملرؤمتر  FCCC/CP/2017/11 من الوثيقة 17انظر الفقرة  (4)
األطررافر والردورة الثالثرة عشرررة ملؤمتر/اجتمراع أطرراف فيوتررور ومؤمتر/اجتمراع أطرراف ابريررس يف اجلرزء الثران مررن 

 دورته األور.
(5) FCCC/PA/CMA/2017/1. 
 .FCCC/CP/2017/11 من الوثيقة 30-25و 19الفقرات  (6)
 .-https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-11th-meeting-of-the-cop-and-17th-meeting-of انظر: (7)

 .FCCC/CP/2017/11 من الوثيقة 66يف الفقرة ويرد ملخص 
 .https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/informal-stocktaking-plenary-by-the-president انظر: (8)

https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-11th-meeting-of-the-cop-and-17th-meeting-of-.
https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/informal-stocktaking-plenary-by-the-president
https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/informal-stocktaking-plenary-by-the-president
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 ريسحالة التصديق على اتفاق اب -هاين 
 )هر( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

 تشررررين الثررران/ 6 يف أبنررره يف اجللسرررة الثامنرررةأبلرررخ الررررئيس مؤمتر/اجتمررراع أطرررراف ابريرررس  -11
 .طرفاا  168 بلخ عدد األطراف يف التفاقية الر صدقت على اتفاق ابريس ر2017نوفم  

هبرذه املعلومراتر  راف ابريرس علمراا وبناء علرى اقرااح مرن الررئيسر أحرار مؤمتر/اجتمراع أطر -12
 .ابلقيام بذلا إر التعجيل على اتفاق ابريس ودعا األطراف يف التفاقية الر ص تصدق بعد

 ااوافقة على التقرير ااتعلق بواثئق التفويض  -عاع 
 )و( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

الذي يشر   (9)املتعلق بواثئق التفويضالرئيس إر التقرير أحال ة الثامنة عشرةر لسيف اجل -13
مرن مشرروع  20إر أن املكتب فحص واثئق تفرويض ،ثلري األطرراف ووافرق عليهرار وفقراا للمرادة 

 النظام الداخلي املطبق.
بِررل مؤمتر/اجتمرراع أطررراف ابريررس يف اجللسررة نفسررها واثئررق تفررويض األطررراف املشررارفة وق   -14

 .(10)جرى تقدميها املكتب وإر واثئق تفويض إضافية إر تقرير استناداا يف الدورةر وذلا 

 احلضور -زاي 
يف  طرفرررراا  26يف اتفرررراق ابريررررسر و،ثلررررون عررررن  طرفرررراا  168حضررررر الرررردورة يف بررررون ،ثلررررون عررررن  -15

 .(11)يف اتفاق ابريسر و،ثلو دولة قا صفة املراقبر على النحو الوارد يف املرفققا مرفز املراقب  التفاقية
ر يسري قرار مؤمتر األطراف املتعلق بقبول مشارفة املنظمات 1-م أ ت/2ووفقاا للمقرر  -16

قائمرة  FCCC/CP/2017/2بصفة مراقب أيضاا على مؤمتر/اجتماع أطراف ابريرس. وتررد يف الوثيقرة 
املنظمات املعتمدة بصفة مراقرب الرر قُبلرت حرديثاا مشرارفتها يف دورات مرؤمتر األطررافر ومرؤمتر/ 

 .(12)ع أطراف فيوتور ومؤمتر/اجتماع أطراف ابريساجتما 

 الواثئق -حاين 
علررى مؤمتر/اجتمرراع أطررراف ابريررس يف اجلررزء الثرران مررن الررر فانررت معروضررة ترررد الواثئررق  -17

 .(13)دورته األور يف املوقع الشبكي لالتفاقية

__________ 

(9) FCCC/CP/2017/10–FCCC/KP/CMP/2017/7–FCCC/PA/CMA/2017/2. 
واثئرررق التفرررويضر انظرررر املتعلرررق بتقريرررر اللالطرررالع علرررى قائمرررة واثئرررق التفرررويض اإلضرررافية املقدمرررة بعرررد صررردور  (10)

 .FCCC/CP/2017/11ة من الوثيق 46 الفقرة
لالطررالع علررى قائمررة احلاضرررين مررن ،ثلرري منظومررة األمررم املتحرردةر واملنظمررات احلكوميررة الدوليررة واملنظمررات غرر   (11)

 .FCCC/CP/2017/11ة من الوثيق 48قرة احلكوميةر انظر الف
لالطالع على فامل املداولت املتعلقرة ابلبنرد الفرعري مرن جردول أعمرال مرؤمتر األطرراف بشر ن قبرول املنظمرات  (12)

 . FCCC/CP/2017/11ة من الوثيق 18بصفة مراقبر انظر الفقرة 
(13) http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/session/10378/php/view/documents.php 

 .http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10495.phpو

http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/session/10378/php/view/documents.php
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10495.php
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 ااسائل ااتعلقة بتنفيذ اتفاق ابريس -اثل اا  
 من جدول األعمال( 3البند  )ص يُتناول

 ا اين الرفيع ااستوى -رابعاا  
 (14)من جدول األعمال( 4)البند 

 مسائل أخرى -خامساا  
 من جدول األعمال( 5البند  )ص يُتناول

 اختتام الدعر  -ساملساا  
 من جدول األعمال( 6)البند 

 اجتمرراع/الرابعررة عشرررة ملؤمترر واجللسررة ؤمتر األطرررافملرر املشررافة يف اجللسررة اخلامسررة عشرررة -18
 تشررين الثرران/ 18 يف املعقرودة ر واجللسرة التاسررعة عشررة ملؤمتر/اجتمراع أطرراف ابريررسأطرراف فيوترو

 .(15)نوفم ر أدر ،ثلو جمموعات األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب ببياانت ختامية

 األطراف يف اتفاق ابريساعتمامل تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما   -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(6)البند الفرعي 

تشرررررررين  18نظررررررر مؤمتر/اجتمرررررراع أطررررررراف ابريررررررس يف جلسررررررته العشرررررررينر املعقررررررودة يف  -19
ر وأِذن للمقررررر بنرراءا علررى املتعلررق ابجلررزء الثرران مررن دورترره األور الثرران/نوفم ر يف مشررروع التقريررر
 قرير بتوجيه من الرئيس ومبساعدة األمانة.اقااح من الرئيسر ابستكمال الت

 إغالق الدعر  -ابين 
 )ب( من جدول األعمال(6)البند الفرعي 

 ته العشرررينر بنرراءا علررى اقررااح مررن الرررئيسريف جلسرراعتمررد مؤمتر/اجتمرراع أطررراف ابريررس  -20
ولسرركان  املعنررون إلاإلعررراب عررن المتنرران حلكومررة مجهوريررة أملانيررا الحتاديررة 1 -م أ ت /2القرررار 

 مدينة بونإل.
ويف اجللسررة نفسررهار أشررار الرررئيس إر أن مؤمتر/اجتمرراع أطررراف ابريررس أ ررز فامررل أعمررال  -21

ابلتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين  منها اجلزء الثان من دورته األورر وسيست نف جلسة اجلزء الثالف
 (.2018فيوتو )فانون األول/ديسم  والدورة الرابعة عشرة ملؤمتر/اجتماع أطراف   ملؤمتر األطراف

__________ 

 .FCCC/CP/2017/11 من الوثيقة 159-154انظر الفقرات  (14)
 .FCCC/CP/2017/11من الوثيقة  165-163انظر الفقرات  (15)
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 اارفق

يف  الايت ااا مر اا ااراقاب األطاراف يف االتفاقياةع األطراف يف اتفاق ابرياس    
ا اااين ال اااه ماا  الاادعر  بصاافة مراق ااب اتفاااق ابريااس  عالاادعل الاايت حضاارت 

 األع  اؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما  األطراف يف اتفاق ابريس
 فقا[]ابإلنكليزية 

A. Parties to the Paris Agreement 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Andorra 

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 

Cabo Verde 

Cambodia 

Cameroon 

Canada 

Central African Republic 

Chad 

Chile 

China 

Comoros 

Congo 

 

Cook Islands 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire 

Croatia 

Cuba 

Cyprus 

Czechia 

Democratic People’s 
Republic of Korea 

Denmark 

Djibouti 

Dominica 

Dominican Republic 

Ecuador 

Egypt 

El Salvador 

Estonia  

Ethiopia 

European Union 

Fiji 

Finland 

France 

Gabon 

Gambia 

Georgia 

Germany 

Ghana 

Greece 

Grenada 

Guatemala 

Guinea 

Guyana 

Haiti 

Honduras  

Hungary 

Iceland 

 

India 

Indonesia 

Ireland 

Israel 

Italy 

Jamaica 

Japan 

Jordan 

Kazakhstan 

Kenya 

Kiribati 

Lao People’s Democratic 
Republic 

Latvia 

Lesotho 

Liechtenstein 

Lithuania 

Luxembourg 

Madagascar 

Malawi 

Malaysia 

Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Mauritania 

Mauritius 

Mexico 

Micronesia (Federated 
States of) 

Monaco 

Mongolia 

Morocco  

Myanmar 

Namibia 

Nauru 
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Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Niger 

Nigeria 

Niue 

Norway 

Pakistan 

Palau 

Panama 

Papua New Guinea 

Paraguay 

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Qatar 

Republic of Korea 

Republic of Moldova 

Romania 

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 

Spain 

Sri Lanka 

State of Palestine 

Sudan 

Swaziland 

Sweden 

Switzerland 

Tajikistan 

Thailand 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

Tunisia 

Turkmenistan 

Tuvalu 

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

United States of America 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Viet Nam 

Zambia 

Zimbabwe 

B. Parties to the Convention that are observers to the Paris Agreement 

Angola 

Burundi 

Colombia 

Democratic Republic of the Congo 

Equatorial Guinea 

Guinea-Bissau 

Iran (Islamic Republic of) 

Iraq 

Kuwait 

Kyrgyzstan 

Lebanon 

Liberia 

Libya 

Montenegro 

Mozambique 

Nicaragua 

Oman 

Russian Federation 

South Sudan 

Suriname 

Syrian Arab Republic 

The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 

Turkey 

United Republic of 

Tanzania 

Uzbekistan 

Yemen 

C. Observer States 

Holy See 
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ا ااااين ال ااااه: اإلجاااراينات الااايت اختاااذها ماااؤمتر األطاااراف العامااال بوصااافه   
 ا اين ال اه م  ملعرته األع يف اجتما  األطراف يف اتفاق ابريس 

 1-م أ ت/2ر القرا  

 اإلعراب ع  االمتناجل حلكومة مجهورية أاانيا االحتاملية علسكاجل مدينة بوجل  
 فيجيقرار مقدم م    

ومررررؤمتر األطررررراف العامررررل بوصررررفه اجتمرررراع األطررررراف يف بروتوفررررول  إن مررررؤمتر األطرررررافر  
 فيوتور ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريسر

 يف مقر األمانةر 2017تشرين الثان/نوفم   17إر  6يف بون يف الفاة من  وقد اجتمعت 
اديررة علررى متكررني الرردورة حلكومررة مجهوريررة أملانيررا الحت تعرررب عررن عميررق امتنا ررا -1 

الثالثرررة والعشررررين ملرررؤمتر األطررررافر والررردورة الثالثرررة عشررررة ملرررؤمتر األطرررراف العامرررل بوصرررفه اجتمررراع 
األطررررراف يف بروتوفررررول فيوتررررور واجلررررزء الثرررران مررررن الرررردورة األور ملررررؤمتر األطررررراف العامررررل بوصررررفه 

 اجتماع األطراف يف اتفاق ابريسر من النعقاد يف بون؛
حكومرة مجهوريرة أملانيرا الحتاديرة أن تنقرل إر مدينرة برون وسركا ا  إروتطلب  -2 

عبررارات امتنرران مررؤمتر األطرررافر ومررؤمتر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطررراف يف بروتوفررول  
فيوتررور ومررؤمتر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطررراف يف اتفرراق ابريررسر علررى مررا حظرري برره 

 يافة وحفاوة الستقبال.املشارفون من فرم الض
 اجللسة العامة العشرون

 2017تشرين الثان/نوفم   18
    


