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*1515450*  

 األطراف مؤتمر
 الدورة الحادية والعشرون

 2015كانون األول/ديسمرب   11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30باريس، من 
 )ج( من جدول األعمال املؤقت2البند 

 المسائل التنظيمية
    إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 

 من األمينة التنفيذية مذكرة مقدمة  
 

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  
 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 ؛انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية والعشرين )أ( 
 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب( 
 إقرار جدول األعمال؛ )ج( 
         انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس؛ )د(  
 قبول املنظمات بصفة مراقب؛ ه() 
         تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛ )و(  
         مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة؛ )ز(  
 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض. )ح( 
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 تقريرا اهليئتني الفرعيتني: -3
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛تقرير اهليئة  )أ( 
 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ. )ب( 

 (:17-/م أ1منهاج ديربان للعمل املعزَّز )املقرر  -٤
 تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز؛ )أ( 
ة قانونيـة مبوجـب اعتماد بروتوكول أو صك قانوين آخر أو وثيقـة متفـق عليهـا هلـا قـو  )ب( 

 االتفاقية تسري على مجيع األطراف.
 من االتفاقية. 17النظر يف املقرتحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة  -5
 :15النظر يف املقرتحات املقدمة من األطراف إلدخال تعديالت على االتفاقية مبوجب املادة  -٦

 من االتفاقية؛ ٤)و( من املادة 2مقرتح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقرة  )أ( 
مــــن  18و 7مقــــرتح مقــــدم مــــن بــــابوا كينيــــا ا ديــــدة واملكســــيك لتعــــديل املــــادتني  )ب( 

 االتفاقية.
 تقرير  نة التكيف. -7
 آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ. -8
 ة التكنولوجيا:تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلي -٩

التقريــــــر الســــــنوي املشــــــرتا للينــــــة التنفيذيــــــة املعنيــــــة بالتكنولوجيــــــا ومركــــــز و ــــــبكة  )أ( 
 تكنولوجيا املناخ؛

 .الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية )ب( 
 .2015-2013استعراض الفرتة  -10
مـــن  ٤)أ( و)ب( مـــن املـــادة 2الفـــرعيتني االســـتعراض الثـــاين ملـــدح كفايـــة أحكـــام الفقـــرتني  -11

 االتفاقية.
 املسائل املتعلقة بالتمويل: -12

 التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ؛ )أ( 
 تقرير اللينة الدائمة املعنية بالتمويل؛ )ب( 
تقريــر الصـــندوض األخضـــر للمنـــاخ املقــدم إىل مـــؤمتر األطـــراف واإلر ـــادات املوجهـــة  )ج( 

 خضر للمناخ؛إىل الصندوض األ



FCCC/CP/2015/1 
 

 

GE.15-15450 3/26 

 

تقريــر مرفــق البيئــة العامليــة املقــدم إىل مــؤمتر األطــراف واإلر ــادات املوجهــة إىل مرفــق  )د(  
         البيئة العاملية.

املعلومــــــات املقدمــــــة مــــــن األطــــــراف املدرجــــــة يف املرفــــــق األول لالتفاقيــــــة واســــــتعراض  ــــــذ   -13
 املعلومات.

 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية.املعلومات املقدمة من األطراف كري  -1٤
 بناء القدرات مبوجب االتفاقية. -15
 من االتفاقية: ٤من املادة  ٩و 8تنفيذ الفقرتني  -1٦

 (؛10-/م أ1تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستيابة )املقرر  )أ( 
 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً. )ب( 

 القضايا ا نسانية وتغرير املناخ. -17
 مسائل أخرح أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف. -18
 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية: -1٩

 ؛201٤تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعام  )أ( 
 ؛2015-201٤أداء امليزانية لفرتة السنتني  )ب( 
         ؛2017-201٦الربناجمية لفرتة السنتني امليزانية  )ج(  
         اختاذ القرارات يف سياض عملية االتفاقية اإلطارية. )د(  

 ا زء الرفيع املستوح: -20
 ؛بيانات األطراف )أ( 
 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب. )ب( 

 مسائل أخرح. -21
 اختتام الدورة: -22

 مؤمتر األطراف عن دورته احلادية والعشرين؛اعتماد تقرير  )أ( 
 إكالض الدورة. )ب( 
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 التنظيم المقتَرح ألعمال الدورة: نبذة عامة -ثانياا  
 
ســيفتتا الــدورةا احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف رئــيس مــؤمتر األطــراف يف دورتــه العشــرين،  -1

وسيقرتح انتخاب رئـيس الـدورة احلاديـة والعشـرين للمـؤمتر، الـذي سـيتوىل أيضـاً رئاسـة مـؤمتر األطـراف 
ورتـــه العامـــل بوصـــفه اجتمـــايف األطـــراف يف بروتوكـــول كيوتـــو )مـــؤمتر األطراف/اجتمـــايف األطـــراف( يف د

عندئــذ أن يتنــاول مــؤمتر األطــراف ومــؤمتر األطراف/اجتمــايف األطــراف بعــض  وسيتســىاحلاديــة عشــرة. 
 تشــــرين الثــــاين/ 30البنــــود التنظيميــــة واإلجرائيــــة املدرجــــة يف جــــدو  أعماهلمــــا املــــؤقتني يــــوم االثنــــني 

املقــرر تنظيمــه  ‘ملتقــى القــادة‘، حســب ســيناريو 2015كــانون األول/ديســمرب   1نــوفمرب أو الثالثــاء 
 .2015تشرين الثاين/نوفمرب  30مبشاركة رؤساء الدول أو احلكومات يف 

وقــد تاقــّرر أن تقــرتن اجتماعــات الــدورات التاليــة للهيئــات الفرعيــة بالــدورة احلاديــة والعشــرين  -2
 ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف/اجتمايف األطراف:

 ألربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛الدورة الثالثة وا )أ( 
 الدورة الثالثة واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ )ب( 
ا ــزء الثــاين عشــر مــن الــدورة الثانيــة للفريــق العامــل املخصــص املعــين مبنهــاج ديربــان  )ج( 

 للعمل املعّزز )فريق منهاج ديربان(.
يف املفاوضــات املؤديــة إىل مــؤمتر األمــم املتحــدة بشــأن تغــري املنــاخ ونظــراً إىل الظــروف املتغــرية  -3

الـرئيس  (1)املقرر عقد  يف بـاريس بفرنسـا ومـا لنتائيـه مـن أييـة سياسـية، دعـت اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ
املعــــنّي للــــدورة احلاديــــة والعشــــرين ملــــؤمتر األطـــــراف والــــدورة احلاديــــة عشــــرة ملــــؤمتر األطراف/اجتمـــــايف 

 أن يضـــع، بالتشـــاور مـــع األمانـــة واملكتـــب، الصـــيغة النهائيـــة لتفاصـــيل ترتيبـــات  ـــاتني األطـــراف إىل
معلومــــات الرتتيبــــات النهائيــــة ملــــؤمتر  الــــدورتني، مبــــا يف ذلــــك ا ــــزء الرفيــــع املســــتوح. وســــتتيا األمانــــة

 ا يف األطراف وا هات املراقبـة مبا ـرة بعـد دورة فريـق منهـاج ديربـان املقـرر عقـد عليها لتطلعباريس 
 ، كي يتسى هلا التخطيط بفعالية للدورات.2015تشرين األول/أكتوبر  23-1٩الفرتة 

. وسُيســـتمع 2015كـــانون األول/ديســـمرب   7 ،وســـيفتتا ا ـــزء الرفيـــع املســـتوح يـــوم االثنـــني -٤
  7إىل بيانـــات وطنيـــة يـــد  ألــــا بثلـــو األطـــراف وبيانـــات باســــم جمموعـــات األطـــراف يـــومي االثنــــني 

لكـــل طـــرف احلـــق يف  ســـيكون. و 2015كـــانون األول/ديســـمرب   8ول/ديســـمرب، والثالثـــاء كـــانون األ
اإلدالء ببيــــان وطــــين واحــــد فقــــط خــــالل املــــؤمتر. وســــيكون البيــــان الــــذي يــــد  بــــه رئــــيس الدولــــة أو 

كـانون   7الذي سينظم قبـل افتتـاح ا ـزء الرفيـع املسـتوح يـوم االثنـني،  ‘ملتقى القادة‘ احلكومة خالل
مرب، مبثابـــة البيـــان الـــوطين لـــذلك الطـــرف، وسيشـــار إليـــه يف تقريـــر الـــدورة يف إطـــار ا ـــزء األول/ديســـ

__________ 

 (1) FCCC/SBI/2015/10 120ة ، الفقر. 
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الرفيــع املســتوح. وسُيســتمع إىل بيانــات بثلــي املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات كــري احلكوميــة 
 فور االنتهاء من االستمايف إىل بيانات األطراف.

ملســتوح مــن الــدورة احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف وســتُتخذ ترتيبــات لتنظــيم ا ــزء الرفيــع ا -5
والــدورة احلاديــة عشـــرة ملــؤمتر األطراف/اجتمـــايف األطــراف اســـتناداً إىل ا هــود الســـابقة املتعلقــة بـــ دارة 
الوقــت، ولضــمان اختتــام املــؤمتر يف الوقــت املناســب وبطريقــة منظمــة. ولــذلك ســُتعقد جلســات مــؤمتر 

يف أجـــل  واالســـتنتاجات املقـــررات العتمـــاد املخصصـــةمـــايف األطـــراف األطـــراف ومـــؤمتر األطراف/اجت
وأوصــــت اهليئــــة الفرعيــــة للتنفيــــذ أيضــــاً بــــأن تكــــون   .2015كــــانون األول/ديســــمرب   11أقصــــا  يــــوم 

البيانـــات الـــهب يـــد  ألـــا بثلـــو األطـــراف واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات كـــري احلكوميـــة يف 
ألطـــراف ومـــؤمتر األطراف/اجتمـــايف األطـــراف خـــالل ا ـــزء الرفيـــع املســـتوح ا لســات املشـــرتكة ملـــؤمتر ا

         .(2)ةوجيزة، وأن حترتم احلدود الزمنية املوصى ألا واملكرسة خالل الدورات السابق
، األمينــــــة التنفيذيــــــة ورئــــــيس مــــــؤمتر 20-/م أ1و ــــــيع مــــــؤمتر األطــــــراف، مبوجــــــب مقــــــرر   -٦

ملتقــى رفيـع املســتوح سـنوياً بشـأن تعزيــز تنفيـذ العمــل املنـاخي. ومــن  األطـراف علـى الــدعوة إىل عقـد
 .2015كانون األول/ديسمرب   5يوم السبت،  النشاط ذا  تنظيماملقرر 

وسُيسرت ـــد مببـــادت االنفتـــاح والشـــفافية والشـــمول يف تنظـــيم العمـــل خـــالل مـــؤمتر بــــاريس.  -7
ملــؤمترات األخــرية، لتطبيــق  ــذ  املبــادت مــن وحتقيقــاً هلــذ  الغايــة، سيســتمر بــذل ا هــود، علــى كــرار ا 

االســــتعانة با لســــات العامــــة كــــري الرةيــــة، وتعزيــــز إتاحــــة الوثــــائق إلكرتونيــــاً، واإلعــــالن عــــن  خــــالل
معلومـــات ا لســـات عـــرب دائـــرة تلفزيونيـــة مغلقـــة، ومـــن خـــالل  ا لســـات يف الوقـــت املناســـب، وبـــ 

         املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية وتويرت.
  

         شروح جدول األعمال المؤقت  -ثالثاا  
 

 افتتاح الدورة -١ 
 
ســــيفتتا الــــدورة احلاديــــة والعشــــرين ملــــؤمتر األطــــراف رئــــيس دورتــــه العشــــرين، الســــيد مانويــــل   -8

         بيدال )بريو(. - بولغار
  

 المسائل التنظيمية -٢ 
 

 احلادية والعشرينانتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته  )أ( 
سـيدعو رئـيس الـدورة العشـرين ملـؤمتر األطـراف إىل انتخـاب السـيد لـوران  معلومات أساسـية: -٩

فـــابيوس، وزيـــر الشـــؤون اخلارجيـــة والتنميـــة الدوليـــة يف فرنســـا، رئيســـاً للـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤمتر 
__________ 

 (2) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الفقرات. 
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ـــا الغربيـــة ودو  ل أخـــرح وفقـــاً ملبـــدأ تنـــاوب األطـــراف. وقـــد عيّنـــت الســـيد فـــابيوس جمموعـــُة دول أوروب
اجملموعــات اإلقليميــة علــى الرئاســة. وســيتوىل أيضــاً رئاســة مــؤمتر األطراف/اجتمــايف األطــراف يف دورتــه 

 احلادية عشرة.
 اعتماد النظام الداخلي )ب( 

قـــررت األطـــراف، يف الـــدورة العشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف، مواصـــلة تطبيـــق  معلومـــات أساســـية: -10
، واتفقـت علــى أن ٤2، باسـتثناء املـادة FCCC/CP/1996/2مشـرويف النظـام الـداخلي الـوارد يف الوثيقــة 

يواصـــل الـــرئيس املشـــاورات خـــالل فـــرتة مـــا بـــني الـــدورات ويُقـــّدم تقريـــراً إىل مـــؤمتر األطـــراف يف دورتـــه 
 ين يف حال حدوث أي تطورات جديدة.احلادية والعشر 

وأن  ،قـــد يـــود مـــؤمتر األطـــراف أن يقـــرر مواصـــلة تطبيـــق مشـــرويف النظـــام الـــداخلي اإلجـــراء: -11
يــدعو رئــيس الــدورة احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف إىل إجــراء مشــاورات ســعياً للتوصــل إىل اعتمــاد 

 النظام الداخلي.
  

FCCC/CP/1996/2  :مذكرة مقدمة من األمانة اعتماد النظام الداخلي. املسائل التنظيمية      
 إقرار جدول األعمال )ج( 

أعـــّدت األمانـــة، باالتفـــاض مـــع رئـــيس الـــدورة العشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف،  معلومـــات أساســـية: -12
مشــرويف جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف، بعــد التشــاور مــع املكتــب 

 ومع األطراف.
 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل إقرار جدول أعماله. اإلجراء: -13
  

FCCC/CP/2015/1  املؤقت و روحه. مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذيةجدول األعمال   
 انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس )د( 

بنــاًء علــى طلــب مــن رئــيس الــدورة العشــرين ملــؤمتر األطــراف، بــدأت يف  معلومــات أساســية: -1٤
ــــة  ــــني الفــــرعيتني مشــــاورات مــــع رؤســــاء اجملموعــــات اإلقليمي الــــدورة الثانيــــة واألربعــــني لكــــل مــــن اهليئت

مــن أجــل تســمية أعضــاء مكتــب الــدورة احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف والــدورة  فئويــةوجمموعــات 
األطراف/اجتمــــايف األطـــراف، وستتواصــــل املشـــاورات خــــالل اجتماعـــات فريــــق احلاديـــة عشــــرة ملـــؤمتر 

. وأُبلـــــؤ الرؤســـــاء بـــــأن املوعـــــد النهـــــائي لتقـــــد  2015منهـــــاج ديربـــــان يف النصـــــف الثـــــاين مـــــن عـــــام 
ألطـــــــــــراف مـــــــــــدعوة إىل الرجـــــــــــويف إىل او  . 2015تشـــــــــــرين األول/أكتـــــــــــوبر  23الرت ـــــــــــيحات  ـــــــــــو 

رة فعليــة يف تر ـيا نســاء لشـغل املناصــب االنتخابيــة والنظــر بصـو  18-/م أ23و 7-/م أ3٦ املقـررين
         يف أي  يئة تُنشأ مبقتضى االتفاقية.
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ســــُيدعى مــــؤمتر األطــــراف إىل انتخــــاب أعضــــاء مكتــــب دورتــــه احلاديــــة والعشــــرين  اإلجــــراء: -15
ـــــة عقـــــب انتهـــــاء  ـــــة عشـــــرة ملـــــؤمتر األطراف/اجتمـــــايف األطـــــراف يف أقـــــرب فرصـــــة بكن والـــــدورة احلادي

 ورات.املشا
 

 قبول املنظمات بصفة مراقب )ه( 
الــهب تتضــمن  FCCC/CP/2015/5ســُتعرض علــى مــؤمتر األطــراف الوثيقــة  معلومــات أساســية: -1٦

قائمـــة املنظمـــات الـــهب تلـــتمس قبوهلـــا بصـــفة مراقـــب، وذلـــك بعـــد أن استعرضـــها ونظـــر فيهـــا مكتـــب 
 .(3)ف/اجتمايف األطرافالدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العا رة ملؤمتر األطرا

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب. اإلجراء: -17
  

FCCC/CP/2015/5  .قبـــول املـــراقبني: املنظمـــات املقدمـــة لطلـــب احلصـــول علـــى صـــفة مراقـــب 
      مذكرة مقدمة من األمانة

 دوريت اهليئتني الفرعيتنيتنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال  )و( 
ســــيدعى مــــؤمتر األطــــراف إىل االتفــــاض علــــى تنظــــيم أعمــــال الــــدورة، مبــــا يف ذلــــك  اإلجــــراء: -18

أعــــال ( وإحالــــة البنــــود إىل اهليئــــة الفرعيــــة  7-1ا ــــدول الــــزمين املقــــرتح لليلســــات )انظــــر الفقــــرات 
للمشــــورة العلميــــة والتكنولوجيــــة واهليئــــة الفرعيــــة للتنفيــــذ علــــى النحــــو املبــــني يف إطــــار بنــــود جــــدول 

وســُيدعى مــؤمتر األطــراف أيضــاً إىل تنظــيم العمــل تنظيمــاً مرنــاً كــي يتســى لــه  الصــلة. األعمــال ذات 
ويف   االســـتيابة للظـــروف والتطـــورات املســـتيدة، واالسرت ـــاد مببـــادت االنفتـــاح والشـــفافية والشـــمول.

الواليــات املســندة إليــه يف دورتــه ب الوفــاء ــذا الســياض، ســينظم مــؤمتر األطــراف عملــه ألــدف ضــمان 
                 ادية والعشرين.احل
العمــل لتمكــني مــؤمتر األطــراف مــن اعتمــاد نــص الربوتوكــول أو صــك قــانوين آخــر  مُ وســينظَّ  -1٩

. وينبغـــي أن خُتتـــتم املفاوضـــات يف 17-/م أ 1للمقـــرر  أو وثيقـــة متفـــق عليهـــا هلـــا قـــوة قانونيـــة وفقـــاً 
، للســماح بتيهيــز 2015كــانون األول/ديســمرب   ٩)ب( حبلــول يــوم األربعــاء، ٤إطــار البنــد الفرعــي 

الوثــائق، وإعــداد الرتمجــة النهائيــة إىل بــاقي اللغــات الرةيــة لجمــم املتحــدة، وإجــراء املراجعــة القانونيــة 
  11الـــنص العتمـــاد  يف ا لســـة العامـــة ملـــؤمتر األطـــراف يـــوم ا معـــة، واللغويـــة الالزمـــة قبـــل عـــرض 

أدنــا (. وسُيســتند يف إعــداد ا ــدول الــزمين  ٤1-37)انظــر الفقــرات  2015كــانون األول/ديســمرب 
هلــذ  العمليــة وتنظيمهــا إىل ا هــود الســابقة املتعلقــة بــ دارة الوقــت، وســُيحر  علــى اختتــام املــؤمتر يف 

 ى حنو منظم.الوقت املناسب وعل
  

__________ 

ـــة واحـــدة لقبـــول املنظمـــات بصـــفة مراقـــب يف 1-/م أإ3٦مبوجـــب املقـــرر  (3)  دورات مـــؤمتر األطـــراف ، ســـُتيرح عملي
 ومؤمتر األطراف/اجتمايف األطراف، على أن يتوىل مؤمتر األطراف اختاذ قرارات قبول املنظمات املراِقبة.
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FCCC/CP/2015/1 جدول األعمال املؤقت و روحه. مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية 
FCCC/SBSTA/2015/3 جدول األعمال املؤقت و روحه. مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية 
FCCC/SBI/2015/11 جدول األعمال املؤقت و روحه. مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية 
FCCC/ADP/2013/1 جدول األعمال املؤقت و روحه. مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية   

 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة )ز( 
مـــن املطلـــوب اختـــاذ قـــرار يف الـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف  معلومـــات أساســـية: -20

بشــــــأن البلــــــد املضــــــيف للــــــدورة الثانيــــــة والعشــــــرين ملــــــؤمتر األطــــــراف والــــــدورة الثانيــــــة عشــــــرة ملــــــؤمتر 
األطراف/اجتمــــايف األطــــراف، الــــذي ســــيكون، وفقــــاً ملبــــدأ التنــــاوب بــــني اجملموعــــات اإلقليميــــة، مــــن 

، أبلغــــت جمموعــــة 201٤كــــانون األول/ديســــمرب   11. ويف رســــالة مؤرخــــة جمموعــــة الــــدول األفريقيــــة
الــدول األفريقيــة األمانــة بأدــا تؤيــد استضــافة املغــرب الــدورة الثانيــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف والــدورة 

 ف.االثانية عشرة ملؤمتر األطراف/اجتمايف األطر 
إىل املغــرب للتحقــق  ثــة تقــص، طُلــب إىل األمانــة أن ترســل بع20-/م أ2٤ومبوجــب املقــرر  -21

مــن العناصــر اللوجســتية والتقنيــة والقانونيــة واملاليــة الالزمــة الستضــافة الــدورتني، وأن تقــدم تقريــراً عــن 
 استنتاجاهتا إىل املكتب. وسيقدم املكتب توصياته إىل مؤمتر األطراف بناًء على  ذا التقرير.

رئـــــيس الـــــدورة الثالثـــــة والعشـــــرين ملـــــؤمتر وفيمـــــا يتعلـــــق بالـــــدورات املقبلـــــة األخـــــرح، ســـــيكون  -22
األطـــراف والـــدورة الثالثــــة عشـــرة ملــــؤمتر األطراف/اجتمـــايف األطــــراف مـــن جمموعــــة دول آســـيا وا ــــيط 

 اهلادت، متا يًا مع مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية.
ات انعقــــاد وقــــد أوصــــت اهليئــــة الفرعيــــة للتنفيــــذ، يف دورهتــــا الثانيــــة واألربعــــني، مبواعيــــد فــــرت  -23

 .(٤)2020الدورات يف عام 
بشــــأن البلــــد املضـــيف للــــدورة الثانيــــة  يتخــــذ قـــراراً  جيــــب علــــى مـــؤمتر األطــــراف أن اإلجـــراء: -2٤

والعشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف والـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملـــؤمتر األطراف/اجتمـــايف األطـــراف ومواعيـــد فـــرتات 
اف أيضــــاً أن يــــدعو األطــــراف املهتمــــة إىل وقــــد يــــود مــــؤمتر األطــــر   .2020الــــدورات يف عــــام  دانعقــــا

تقــــد  عروضــــها الستضــــافة الــــدورة الثالثــــة والعشــــرين ملــــؤمتر األطــــراف والــــدورة الثالثــــة عشــــرة ملــــؤمتر 
         األطراف/اجتمايف األطراف، ويتخذ أي إجراء إضايف يرا  مناسباً.

  
 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض )ح( 

مــن مشــرويف النظــام الــداخلي املعمــول بــه، تُقــدَّم وثــائق  1٩وفقــاً للمــادة  ة:معلومــات أساســي -25
تفـــــويض بثلـــــي األطـــــراف، وكـــــذلك أةـــــاء املمثلـــــني املنـــــاوبني واملستشـــــارين، إىل األمانـــــة يف موعـــــد 

 ســاعة بعــد افتتــاح الــدورة. وتُبلَّــؤ األمانــة أيضــاً بــأي تغيــري الحــق يف تشــكيلة الوفــد. 2٤يتيــاوز  ال
__________ 

 (٤) FCCC/SBI/2015/10 127، الفقرة. 
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ائق التفويض إما عـن رئـيس الدولـة أو احلكومـة أو عـن وزيـر اخلارجيـة، ويف حالـة منظمـات وتصدر وث 
 التكامـــــل االقتصـــــادي اإلقليميــــــة تصـــــدر  ــــــذ  الوثـــــائق عــــــن الســـــلطة املختصــــــة يف تلـــــك املنظمــــــة.

مـــن  20وســـيفحص املكتـــب وثـــائق التفـــويض ويقـــدم تقريـــر  بشـــأدا ليعتمـــد  مـــؤمتر األطـــراف )املـــادة  
وحيـــق للممثلــني املشــاركة بصــورة مؤقتـــة يف الــدورة يف انتظــار القــرار الـــذي   الــداخلي(. مشــرويف النظــام

واألطــراف  مــن مشــرويف النظــام الــداخلي(. 21يتخــذ  مــؤمتر األطــراف بقبــول وثــائق تفويضــهم )املــادة 
 أوتفـــــويض صـــــحيحة  ـــــي وحـــــد ا الـــــهب قكنهـــــا املشـــــاركة يف اعتمـــــاد املقـــــررات  الـــــهب لـــــديها وثـــــائق

ـُـــدخلةالتعـــديالت  بروتوكـــول أو صـــك قـــانوين آخـــر أو وثيقـــة متفـــق  اعتمـــاد يفعلـــى االتفاقيـــة، أو  املــ
                         عليها هلا قوة قانونية مبوجب االتفاقية تسري على مجيع األطراف.

األطــراف ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل اعتمــاد التقريــر املتعلــق بوثــائق تفــويض بثلــي  اإلجــراء: -2٦
الذين حيضرون الدورة احلاديـة والعشـرين ملـؤمتر األطـراف. وجيـوز للممثلـني أن يشـاركوا بصـفة مؤقتـة يف 

 انتظار  ذا اإلجراء.
  

 تقريرا الهيئتين الفرعيتين -٣ 
 

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أ( 
ســــيُبّلؤ رئــــيس اهليئــــة الفرعيــــة للمشــــورة العلميــــة والتكنولوجيــــة عــــن أيــــة  معلومــــات أساســــية: -27

نشــأ عــن أعمــال اهليئــة الفرعيــة يف دورتيهــا الثانيــة واألربعــني والثالثــة واألربعــني مــن  مــاتوصــيات بشــأن 
مقدمـــة إىل مـــؤمتر األطـــراف ليعتمـــد ا يف دورتـــه احلاديـــة والعشـــرين،   مشـــاريع مقـــررات أو اســـتنتاجات

 عن أية قضايا أخرح ُكلفت اهليئة الفرعية بالنظر فيها.كما سيبلؤ 
ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل اإلحاطــة علمــاً بالتقــدم ا ــرز يف أعمــال اهليئــة الفرعيــة  اإلجــراء: -28

والنظر يف مشاريع املقررات أو االستنتاجات املوصى ألا العتماد ا. 2015يف عام 
  

FCCC/SBSTA/2015/2 

andAdd.1and2 

ــــة   ــــة عــــن دورهتــــا الثاني ــــة والتكنولوجي ــــة للمشــــورة العلمي ــــة الفرعي تقريــــر اهليئ
حزيـــــران/ يونيــــــه  11إىل  1واألربعـــــني، املعقـــــودة يف بـــــون يف الفــــــرتة مـــــن 

2015      
 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ )ب( 

نشـأ عــن  مــاسـيُبّلؤ رئــيس اهليئـة الفرعيــة للتنفيـذ عــن أيـة توصــيات بشـأن  معلومـات أساســية: -2٩
 مقــــــررات أو أعمـــــال اهليئـــــة الفرعيـــــة يف دورتيهــــــا الثانيـــــة واألربعـــــني والثالثـــــة واألربعــــــني مـــــن مشـــــاريع

كمــا ســيبلؤ عــن أيــة  مقدمــة إىل مــؤمتر األطــراف ليعتمــد ا يف دورتــه احلاديــة والعشــرين، اســتنتاجات
 فت اهليئة الفرعية بالنظر فيها.قضايا أخرح ُكل
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ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل اإلحاطــة علمــاً بالتقــدم ا ــرز يف أعمــال اهليئــة الفرعيــة  اإلجــراء: -30
والنظر يف مشاريع املقررات أو االستنتاجات املوصى ألا العتماد ا. 2015يف عام 

  
FCCC/SBI/2015/10 

andAdd.1 عـــن دورهتـــا الثانيـــة واألربعـــني، املعقـــودة يف  تقريـــر اهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ
   2015حزيران/يونيه  11إىل  1بون يف الفرتة من 

 (١7-/م أ١منهاج ديربان للعمل المعزَّز )المقرر  -٤ 
 

 تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزّز )أ( 
، عمليــــة ترمــــي إىل 17-/م أ1أطلــــق مــــؤمتر األطــــراف، مبوجــــب مقــــرر   معلومــــات أساســــية: -31

وضــع بروتوكــول أو صــك قــانوين آخــر أو وثيقــة متفــق عليهــا هلــا قــوة قانونيــة يف إطــار االتفاقيــة تســري 
وأطلــق مــؤمتر األطــراف، مبوجــب ذلــك املقــرر،  علــى مجيــع األطــراف، مــن خــالل فريــق منهــاج ديربــان.

وح الطمـــوح يف أ ـــداف التخفيـــف مـــن أجـــل حتديـــد واستكشـــاف خطـــة عمـــل بشـــأن النهـــوض مبســـت
خيــارات طائفــة مــن اإلجــراءات الــهب قكــن أن تــؤدي إىل تقلــيص تبــاين مســتويات الطمــوح مبــا يكفــل 

 بذل مجيع األطراف أكرب قدر بكن من ا هود يف جمال التخفيف.
منهـاج ديربـان تقـارير  أيضـاً، أن يقـدم فريـق 17-/م أ1وقرر مـؤمتر األطـراف، مبوجـب املقـرر  -32

وقـــرر مـــؤمتر األطـــراف، يف املقـــرر نفســـه، أن  عـــن تقـــدم أعمالـــه إىل الـــدورات املقبلـــة ملـــؤمتر األطـــراف.
ألــدف اعتمــاد  2015يكمـل فريــق منهــاج ديربــان عملـه يف أقــرب وقــت بكــن علـى أالّ يتيــاوز عــام 

ا قـــوة قانونيـــة يف الـــدورة احلاديـــة ذلـــك الربوتوكـــول أو الصـــك القـــانوين أو الوثيقـــة املتفـــق عليهـــا الـــهب هلـــ
 .2020حبي  يبدأ نفاذ النص املعتمد وتطبيقه ابتداء من عام  ،والعشرين ملؤمتر األطراف

، إىل فريــق منهــاج ديربــان أن يقــدم إىل مــؤمتر 20-/م أ1قــرر  موطلــب مــؤمتر األطــراف، يف  -33
بعمليــة الفحــص التقــين للفــر  األطــراف يف دورتــه احلاديــة والعشــرين توصــيات بشــأن زيــادة النهــوض 

الــهب تنطــوي علــى إمكانــات ختفيــف عاليــة، مبــا يشــمل التقيــيم الــدوري الجتماعــات اخلــرباء التقنيــني. 
وطلـــــب مـــــؤمتر األطـــــراف، يف ذلـــــك املقـــــرر، إىل األمانـــــة أن حتـــــد ث الورقـــــة التقنيـــــة املتعلقـــــة مبنـــــافع 

يــــة إىل النهــــوض مبســــتوح الطمــــوح يف اإلجــــراءات يف جمــــال التخفيــــف، وباملبــــادرات واخليــــارات الرام
 أ داف التخفيف، وأن تنشر  ذ  املعلومات بوسائل منها إصدار موجز لواضعي السياسات.

ــــة أن تنشــــر يف املوقــــع الشــــبكي 20-/م أ1وطلــــب مــــؤمتر األطــــراف، يف املقــــرر  -3٤ ، إىل األمان
 تشــــــرين الثـــــــاين/ 1حبلـــــــول لالتفاقيــــــة املســــــايات املعتزمـــــــة املقــــــررة وطنيـــــــاً مثلمــــــا وردت، وأن تُعــــــّد 

تقريـــراً توليفيـــاً عـــن األثـــر اإلمجـــا  للمســـايات املعتزمـــة املقـــررة وطنيـــاً الـــهب ســـتقدمها  2015 نـــوفمرب
 .2015تشرين األول/أكتوبر  1األطراف حبلول 

، األجـــزاء الثـــامن والتاســـع والعا ـــر مـــن دورتـــه 2015وعقـــد فريـــق منهـــاج ديربـــان، يف عـــام  -35
أدنا  إىل التقارير املتعلقة بتلك األجـزاء. وسـُيعقد ا ـزء احلـادي عشـر مـن الـدورة الثانيـة وُيشار   الثانية.
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. 2015 أكتــــوبر تشــــرين األول/ 23إىل  1٩لفريــــق منهــــاج ديربــــان يف بــــون بأملانيــــا، يف الفــــرتة مــــن 
         ألطراف.وسُيعقد ا زء الثاين عشر من دورته الثانية بالتزامن مع الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر ا

ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل النظــر يف تقــارير فريــق منهــاج ديربــان. وســيدعى أيضــاً  اإلجــراء: -3٦
 أعال . 33إىل أن يقرر يف سبل زيادة النهوض بعملية الفحص التقين املشار إليها يف الفقرة 

  
FCCC/CP/2014/10/Add.1   ،املعقــودة يف ليمــا يف الفــرتة تقريــر مــؤمتر األطــراف عــن دورتــه العشــرين

ا ــزء الثــاين:  . إضــافة. 201٤كــانون األول/ديســمرب   1٤إىل  1مــن 
       اإلجراءات الهب اختذ ا مؤمتر األطراف يف دورته العشرين

FCCC/ADP/2014/4   تقرير الفريق العامـل املخصـص املعـين مبنهـاج ديربـان للعمـل املعـزَّز عـن
إىل  2دورتــه الثانيـــة، املعقــود يف ليمـــا يف الفــرتة مـــن  ا ــزء الســابع مـــن

    201٤كانون األول/ديسمرب   13
FCCC/ADP/2015/2  تقرير الفريق العامـل املخصـص املعـين مبنهـاج ديربـان للعمـل املعـزَّز عـن

إىل  8ا ـزء الثــامن مـن دورتــه الثانيـة، املعقــود يف جنيـف يف الفــرتة مــن 
 2015 باط/فرباير  13

FCCC/ADP/2015/3  تقرير الفريق العامـل املخصـص املعـين مبنهـاج ديربـان للعمـل املعـزَّز عـن
إىل  1ا ـــزء التاســـع مـــن دورتـــه الثانيـــة، املعقـــود يف بـــون يف الفـــرتة مـــن 

 2015حزيران/يونيه  11
FCCC/ADP/2015/4  تقرير الفريق العامـل املخصـص املعـين مبنهـاج ديربـان للعمـل املعـزَّز عـن

 31زء العا ــــر مــــن دورتــــه الثانيــــة، املعقــــود يف بــــون يف الفــــرتة مــــن ا ــــ
 أيلول/سبتمرب ٤آب/أكسطس إىل 

FCCC/ADP/2015/5   تقرير الفريق العامـل املخصـص املعـين مبنهـاج ديربـان للعمـل املعـزَّز عـن
ا ــزء احلـــادي عشـــر مــن دورتـــه الثانيـــة، املعقــود يف بـــون يف الفـــرتة مـــن 

    2015أكتوبر تشرين األول/ 23إىل  1٩
FCCC/CP/2015/7  .ًتقريــر تـــوليفي عـــن األثـــر اإلمجــا  للمســـايات املعتزمـــة املقـــررة وطنيـــا

 مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/TP/2015/4 Updatedcompilationofinformationonmitigationbenefitsof

actions,initiativesandoptionstoenhancemitigationambi-

tion.Technicalpaper 
FCCC/TP/2015/4/Add.1 Updatedcompilationofinformationonmitigationbenefitsof

actions,initiativesandoptionstoenhancemitigationambi-

tion.Technicalpaper.Addendum.Renewableenergysupply 
FCCC/TP/2015/4/Add.2 Updatedcompilationofinformationonmitigationbenefitsof

actions,initiativesandoptionstoenhancemitigationambi-

tion.Technicalpaper.Addendum.Energyefficiencyinurban

environments 
ADP.2015.6.NonPaper ClimateActionNow.SummaryforPolicymakers 
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اعتمـــاد بروتوكـــول أو صـــك قـــانوين آخـــر أو وثيقـــة متفـــق عليهـــا هلـــا قـــوة قانونيـــة مبوجـــب االتفاقيـــة  )ب( 
 تسري على مجيع األطراف

، عمليــــة ترمــــي إىل 17-/م أ1أطلــــق مــــؤمتر األطــــراف، مبوجــــب مقــــرر   معلومــــات أساســــية: -37
ار االتفاقيــة تســري وضــع بروتوكــول أو صــك قــانوين آخــر أو وثيقــة متفــق عليهــا هلــا قــوة قانونيــة يف إطــ

وقــرر مــؤمتر األطــراف أيضــاً، يف املقــرر نفســه،  علــى مجيــع األطــراف، مــن خــالل فريــق منهــاج ديربــان.
ألـــدف  2015أن يكمـــل فريـــق منهـــاج ديربـــان عملـــه يف أقـــرب وقـــت بكـــن علـــى أالّ يتيـــاوز عـــام 

قـــوة قانونيـــة يف الـــدورة اعتمـــاد ذلـــك الربوتوكـــول أو الصـــك القـــانوين أو الوثيقـــة املتفـــق عليهـــا الـــهب هلـــا 
 2020احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف حبيـــ  يبـــدأ نفـــاذ الـــنص املعتمـــد وتطبيقـــه ابتـــداء مـــن عـــام 

 أعال (. 32و 31)انظر الفقرتني 
، أن يكثــف فريــق منهــاج ديربــان عملــه، ألــدف 20-/م أ1وقــرر مــؤمتر األطــراف، يف مقــرر   -38

أتـــاح الفريـــق الـــنص التفاوضـــي يف ا ـــزء الثـــامن مـــن . و 2015إتاحـــة نـــص تفاوضـــي قبـــل أيار/مـــايو 
 .(5)2015دورته الثانية، يف  باط/فرباير 

الـــنص التفاوضـــي  2015آذار/مـــارس  1٩، أرســـلت األمانـــة يف 20-/م أ1وعمـــاًل بـــاملقرر  -3٩
وفقــــاً ألحكــــام االتفاقيــــة ومشــــرويف النظــــام الــــداخلي املعمــــول بــــه، حبيــــ  اســــتوفت مجيــــع املتطلبــــات 

واإلجرائيــة ذات الصــلة لكــي يعتمــد مــؤمتر األطــراف يف دورتــه احلاديــة والعشــرين بروتوكــواًل أو القانونيـة 
ــــة تســــري علــــى مجيــــع  ــــة يف إطــــار االتفاقي ــــاً آخــــر أو وثيقــــة متفقــــاً عليهــــا هلــــا قــــوة قانوني صــــكاً قانوني

 األطراف.
، كـــي 2015كـــانون األول/ديســـمرب   ٩وينبغـــي أن ختتـــتم املفاوضـــات حبلـــول يـــوم األربعـــاء،  -٤0

 أعال (. 1٩ينظر مؤمتر األطراف يف الوثيقة اخلتامية ويعتمد ا )انظر الفقرة 
، سـُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل اعتمـاد بروتوكــول أو صــك 17-/م أ1عمــاًل بــاملقرر  اإلجـراء: -٤1

 قانوين آخر أو وثيقة متفق عليها هلا قوة قانونية يف إطار االتفاقية تسري على مجيع األطراف.
  

 من االتفاقية ١7النظر في المقترحات المقدمة من األطراف بموجب المادة  -٥ 
 

مــــــن االتفاقيــــــة إجــــــراءات اعتمــــــاد بروتوكــــــوالت  17تتضــــــمن املــــــادة  معلومــــــات أساســــــية: -٤2
لالتفاقيــة. ووفقــاً هلــذ  املــادة، قــدمت األطــراف ســتة مقرتحــات مــن أجــل وضــع بروتوكــول لالتفاقيــة. 

ـــدمت  ســـة منهـــا يف عـــام    ٦ألـــا األطـــراف يف االتفاقيـــة واملوقعـــون عليهـــا حبلـــول  تأُبلغـــ 200٩وُق
وقُــــــّدم مقــــــرتح يف   .200٩حزيران/يونيــــــه  25، وأُبلــــــؤ ألــــــا الوديــــــع للعلــــــم يف 200٩حزيران/يونيــــــه 

، وإىل 2010أيار/مـــــايو  28، أُرســـــل إىل األطـــــراف يف االتفاقيـــــة واملـــــوقعني عليهـــــا يف 2010 عـــــام
                 .2010حزيران/يونيه  17الوديع للعلم يف 

__________ 

 (5) FCCC/ADP/2015/1. 
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واتفــق مــؤمتر األطــراف يف دورتــه العشــرين علــى إدراج  ــذا البنــد يف جــدول األعمــال املؤقــت  -٤3
 .(٦)من مشرويف النظام الداخلي املعمول به 1٦)ج( و10لمادتني ل وفقاً لدورته احلادية والعشرين، 

املقرتحـــات الـــواردة أدنـــا  واختـــاذ أي إجـــراء ســـُيدعى مـــؤمتر األطـــراف إىل النظـــر يف  اإلجـــراء: -٤٤
 يرا  مناسباً.

  
FCCC/CP/2009/3   مشــرويف بروتوكــول لالتفاقيــة أعّدتــه حكومــة اليابــان العتمــاد  يف الــدورة

    مذكرة مقدمة من األمانة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف.
FCCC/CP/2009/4   توفـــالو مبوجـــب املـــادة مشـــرويف بروتوكـــول لالتفاقيـــة مقـــدم مـــن حكومـــة

    مذكرة مقدمة من األمانة من االتفاقية. 17
FCCC/CP/2009/5   مشــرويف بروتوكــول لالتفاقيــة أعّدتــه حكومــة أســرتاليا العتمــاد  يف الــدورة

    مذكرة مقدمة من األمانة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف.
FCCC/CP/2009/6   أعّدتــــه حكومــــة كوســــتاريكا العتمــــاد  يف مشــــرويف بروتوكــــول لالتفاقيــــة

    مذكرة مقدمة من األمانة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف.
FCCC/CP/2009/7   مشرويف اتفاض تنفيـذ مبوجـب االتفاقيـة أعّدتـه حكومـة الواليـات املتحـدة

مــذكرة  األمريكيــة العتمــاد  يف الــدورة اخلامســة عشــرة ملــؤمتر األطــراف.
    ن األمانةمقدمة م

FCCC/CP/2010/3   بروتوكـــــول مقـــــرتح لالتفاقيـــــة مقـــــدم مـــــن كرينـــــادا العتمـــــاد  يف الـــــدورة
      مذكرة مقدمة من األمانة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف.

النظرررر فررري المقترحرررات المقدمرررة مرررن األطرررراف إلدفرررال تعررردي ت علررر  االتفاقيرررة  -٦ 
 ١٥بموجب المادة 

 
ــــة إجــــراءات إدخــــال تعــــديالت علــــى  15تتضــــمن املــــادة  معلومــــات أساســــية: -٤5 مــــن االتفاقي

ووفقــاً هلــذ  املــادة، قــدمت األطــراف مقرتحــني لكــي ينظــر فيهمــا مــؤمتر األطــراف يف دورتــه  االتفاقيــة. 
         السابعة عشرة.

 االتفاقيةمن  ٤)و( من املادة 2مقرتح مقدم من االحتاد الروسي لتعديل الفقرة  )أ( 
أيــــــار/  2٤أحــــــال االحتــــــاد الروســــــي إىل األمانــــــة، يف رســــــالة مؤرخــــــة  معلومــــــات أساســــــية: -٤٦
وأرســلت األمانــة املقــرتح   مــن االتفاقيــة. ٤)و( مــن املــادة 2، نــص مقــرتح لتعــديل الفقــرة 2011 مــايو

األطـــراف بســـتة إىل األطـــراف يف االتفاقيـــة واملـــوقعني عليهـــا قبـــل انعقـــاد الـــدورة الســـابعة عشـــرة ملـــؤمتر 
         .2011حزيران/يونيه  22أ هر، وأرسلته إىل الوديع للعلم يف 

__________ 

 (٦) FCCC/CP/2014/10 ٦٤، الفقرة. 
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وقـــرر مـــؤمتر األطـــراف يف دورتـــه العشـــرين أن يـــدرج  ـــذا البنـــد الفرعـــي يف جـــدول األعمـــال  -٤7
 .(7)املؤقت لدورته احلادية والعشرين

 اذ أي إجراء يرا  مناسباً.سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف  ذا املقرتح واخت اإلجراء: -٤8
  

FCCC/CP/2011/5  مـن  ٤)و( مـن املـادة 2مقرتح مقدم مـن االحتـاد الروسـي لتعـديل الفقـرة
   االتفاقية. مذكرة مقدمة من األمانة

 من االتفاقية 18و 7مقرتح مقدم من بابوا كينيا ا ديدة واملكسيك لتعديل املادتني  )ب( 
أحالـــــــت بـــــــابوا كينيـــــــا ا ديـــــــدة واملكســـــــيك إىل األمانـــــــة، يف رســـــــالة  معلومـــــــات أساســـــــية: -٤٩

وأرســلت األمانــة   مــن االتفاقيــة. 18و 7، نــص مقــرتح لتعــديل املــادتني 2011أيار/مــايو  2٦ مؤرخــة
املقــرتح إىل األطــراف يف االتفاقيــة واملــوقعني عليهــا قبــل انعقــاد الــدورة الســابعة عشــرة ملــؤمتر األطــراف 

         .2011حزيران/يونيه  22ته إىل الوديع للعلم يف بستة أ هر، وأرسل
. وقــرر (8)وأ ــار الــرئيس، يف الــدورة الســابعة عشــرة ملــؤمتر األطــراف، إىل تلقــي مقــرتح مــنقا -50

مـــؤمتر األطـــراف يف دورتـــه العشـــرين أن يـــدرج  ـــذا البنـــد الفرعـــي يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت لدورتـــه 
 .(٩)ناحلادية والعشري

 سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف  ذا املقرتح واختاذ أي إجراء يرا  مناسباً. اإلجراء: -51
  

FCCC/CP/2011/4/Rev.1   مقــرتح مــنقا مقــدم مــن بــابوا كينيــا ا ديــدة واملكســيك لتعــديل املــادتني
      مذكرة مقدمة من األمانة من االتفاقية. 18و 7

        تقرير لجنة التكيف  -7 
 

، إىل  نـــة التكيـــف 17-/م أ2طلـــب مـــؤمتر األطـــراف، مبوجـــب مقـــرر   معلومـــات أساســـية: -52
 أن تقدم إليه تقارير سنوية عن طريق اهليئتني الفرعيتني.

ولالطــاليف علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت و ــروحه للــدورة الثالثــة  -53
ــــ ــــة للمشــــورة العلمي ــــة الفرعي ــــةواألربعــــني للهيئ ، وجــــدول األعمــــال املؤقــــت و ــــروحه (10)ة والتكنولوجي

 .(11)للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
__________ 

 (7) FCCC/CP/2014/10 ٦7، الفقرة. 
 (8) FCCC/CP/2011/4/Rev.1. 
 (٩) FCCC/CP/2014/10 70، الفقرة. 
 (10) FCCC/SBSTA/2015/3. 
 (11) FCCC/SBI/2015/11. 
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ســـُيدعى مـــؤمتر األطـــراف إىل إحالـــة  ـــذا البنـــد إىل اهليئتـــني الفـــرعيتني للنظـــر فيـــه،  اإلجـــراء: -5٤
وســـــُيدعى مــــؤمتر األطـــــراف كـــــذلك إىل  وإىل اختــــاذ أي إجـــــراء يــــرا  مناســـــباً اســـــتناداً إىل توصــــياهتما.

 انتخاب أعضاء  نة التكيف.
  

 آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ -٨ 
 

، إىل اللينــة التنفيذيــة 1٩-/م أ2طلــب مــؤمتر األطـراف، مبوجــب مقــرر   معلومـات أساســية: -55
آلليـة وارســو الدوليــة املعنيــة باخلســائر واألضــرار املرتبطـة بتــأثريات تغــري املنــاخ أن تقــدم تقريــراً ســنوياً إىل 

وأن  مــؤمتر األطــراف عــن طريــق اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة واهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ،
 تُعّد توصيات حسب االقتضاء.

ولالطــاليف علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت و ــروحه للــدورة الثالثــة  -5٦
ــــة ــــة والتكنولوجي ــــة للمشــــورة العلمي ــــة الفرعي ، وجــــدول األعمــــال املؤقــــت و ــــروحه (12)واألربعــــني للهيئ

 .(13)للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
ســـُيدعى مـــؤمتر األطـــراف إىل إحالـــة  ـــذا البنـــد إىل اهليئتـــني الفـــرعيتني للنظـــر فيـــه،  اإلجـــراء: -57

 وإىل اختاذ أي إجراء يرا  مناسبًا استنادًا إىل توصياهتما.
  

 تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا -٩ 
 

 بالتكنولوجيا ومركز و بكة تكنولوجيا املناخالتقرير السنوي املشرتا للينة التنفيذية املعنية  )أ( 
، أن علــــى اللينــــة 20-/م أ17قــــرر مــــؤمتر األطــــراف، مبوجــــب مقــــرر   معلومــــات أساســــية: -58

 التنفيذيــة املعنيــة بالتكنولوجيــا ومركــز و ــبكة تكنولوجيــا املنــاخ أن يواصــال تقــد  تقريــر ســنوي مشــرتا
 فرعيتني، بشأن أنشطة وأداء كل منهما.إىل مؤمتر األطراف، من خالل  يئتيه ال

ولالطــاليف علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت و ــروحه للــدورة الثالثــة  -5٩
ــــة ــــة والتكنولوجي ــــة للمشــــورة العلمي ــــة الفرعي ، وجــــدول األعمــــال املؤقــــت و ــــروحه (1٤)واألربعــــني للهيئ

 .(15)للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
ســـُيدعى مـــؤمتر األطـــراف إىل إحالـــة  ـــذا البنـــد إىل اهليئتـــني الفـــرعيتني للنظـــر فيـــه،  اإلجـــراء: -٦0

وســـــُيدعى مــــؤمتر األطـــــراف كـــــذلك إىل  وإىل اختــــاذ أي إجـــــراء يــــرا  مناســـــباً اســـــتناداً إىل توصــــياهتما.
 ة.انتخاب أعضاء اللينة التنفيذية وبثلي احلكومات يف اجمللس االستشاري للمركز والشبك

__________ 

 أعال . 10انظر احلا ية  (12) 
 أعال . 11انظر احلا ية  (13) 
 أعال . 10انظر احلا ية  (1٤) 
 أعال . 11انظر احلا ية  (15) 
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 الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية )ب( 

، علــــى أن قضــــي، 18-/م أ1وافــــق مــــؤمتر األطــــراف، مبوجــــب مقــــرر   معلومــــات أساســــية: -٦1
خـــالل دورتـــه العشـــرين، يف إقامـــة روابـــط بـــني آليـــة التكنولوجيـــا واآلليـــة املاليـــة لالتفاقيـــة، مـــع مراعـــاة 

، 17-/م أ3مــن املقــرر  17صــندوض األخضــر للمنــاخ، الــهب ُوضــعت طبقــاً للفقــرة توصــيات جملــس ال
 .17-/م أ٤من املقرر  ٦وتوصيات اللينة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، الهب ُوضعت وفقًا للفقرة 

واتفــق مــؤمتر األطــراف يف دورتــه العشــرين علــى إدراج  ــذا البنــد يف جــدول األعمــال املؤقــت  -٦2
مــــن مشــــرويف النظــــام الــــداخلي املعمـــــول  1٦)ج( و10اديــــة والعشــــرين، عمــــاًل باملـــــادتني لدورتــــه احل

 .(1٦)به
ســيدعى مــؤمتر األطـــراف إىل املضــي يف إقامــة روابــط بـــني آليــة التكنولوجيــا واآلليـــة  اإلجــراء: -٦3

نـاخ املالية، مـع مراعـاة توصـيات اللينـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا، وجملـس الصـندوض األخضـر للم
بشأن  ذ  املسألة، وإىل اختاذ أي إجراء يرا  مناسباً.

  
FCCC/CP/2014/6   الــروابط بــني آليــة التكنولوجيــا واآلليــة املاليــة لالتفاقيــة: توصــيات اللينــة

    التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا
FCCC/SB/2015/1  ــــة التنفيذيــــة املعنيــــة بالتكنولوجيــــا ومركــــز التقريــــر الســــنوي املشــــرتا للين

 2015و بكة تكنولوجيا املناخ لعام 
FCCC/CP/2015/3  .مـــذكرة  تقريـــر الصـــندوض األخضـــر للمنـــاخ املقـــدم إىل مـــؤمتر األطـــراف

    مقدمة من األمانة
FCCC/CP/2015/3/Add.1  .مـــذكرة  تقريـــر الصـــندوض األخضـــر للمنـــاخ املقـــدم إىل مـــؤمتر األطـــراف

    مقدمة من األمانة. إضافة
 <www.unfccc.int/focus/technology/items/7000.php> ملزيد من املعلومات، انظر

<www.gcfund.org>   
         ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٠ 

 
قرر مـؤمتر األطـراف إجـراء اسـتعراض دوري ملـدح مالءمـة اهلـدف العـاملي  معلومات أساسية: -٦٤

، مبســـاعدة مـــن اهليئـــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة (17)الطويـــل األجـــل والتقـــدم العـــام ا ـــرز حنـــو حتقيقـــه

__________ 

 (1٦) FCCC/CP/2014/10 ٩0، الفقرة.  
 .7٩، الفقرة 18-/م أ1، واملقرر 138، الفقرة 1٦-/م أ1املقرر  (17) 
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ـــ خـــرباء مـــن حـــوار مســـتمد، وبـــدعم (18)والتكنولوجيـــة واهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ بتوجيـــه مـــن و  ل،ُمهْيكا
 .(1٩)الفرعيتنياهليئتني 

ولالطــاليف علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت و ــروحه للــدورة الثالثــة  -٦5
ــــة ــــة والتكنولوجي ــــة للمشــــورة العلمي ــــة الفرعي ، وجــــدول األعمــــال املؤقــــت و ــــروحه (20)واألربعــــني للهيئ

 .(21)للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
ر األطــراف إىل النظــر يف تقريـر اهليئتــني الفــرعيتني بشـأن  ــذ  املســألة، ســيدعى مـؤمت اإلجـراء: -٦٦

 .2015-2013واختاذ أي إجراء يرا  مناسبًا استنادًا إىل استعراض الفرتة 
  

مررن  ٤)أ( و)ب( مررن المررادة ٢االسررتعراض الثرراني لمرردة كفايررة الفقرررتين الفرررعيتين  -١١ 
 االتفاقية

 
مـن االتفاقيـة علـى إجـراء اسـتعراض ثـان   ٤)د( مـن املـادة 2تـنص الفقـرة  معلومات أساسـية: -٦7

 كـــانون األول/  31يف موعـــد ال يتيـــاوز  ٤)أ( و)ب( مـــن املـــادة 2ملـــدح كفايـــة الفقـــرتني الفـــرعيتني 
ويف الدورة الرابعـة ملـؤمتر األطـراف، أبلـؤ الـرئيس األطـراف بتعـّذر التوصـل إىل اتفـاض  . 1٩٩8ديسمرب 

وأثنـاء النظـر يف جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة   رات بشأن  ـذ  املسـألة.على أية استنتاجات أو مقر 
والصـــني تعـــديل بنـــد جـــدول األعمـــال  ـــذا حبيـــ   77اخلامســـة ملـــؤمتر األطـــراف، اقرتحـــت جمموعـــة ال

 ٤)أ( و)ب( مــن املــادة 2اســتعراض مــدح كفايــة تنفيــذ أحكــام الفقــرتني الفــرعيتني "يصــبا كــاآليت: 
يُتوصــل إىل اتفــاض بشــأن  ــذا االقــرتاح، فــأقر املــؤمتر جــدول أعمــال الــدورة، وأبقــى ومل   ."مــن االتفاقيــة

وأُدرج  ـذا البنـد يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورات مـؤمتر األطـراف مـن السادسـة    ذا البند معلقـاً.
ر وقــرر مــؤمت  والصــني. 77إىل الثانيــة عشــرة، مشــفوعاً حبا ــية تُبــني التعــديل الــذي اقرتحتــه جمموعــة ال

األطــراف، يف دورتــه الثالثــة عشــرة، بنــاًء علــى مقــرتح مــن الــرئيس، دعــوة األمــني التنفيــذي إىل دراســة 
 ــذا الوضــع يف ضــوء مــا حيــدث مــن تطــورات خــالل تلــك الــدورة وتقــد  مقرتحــات تنظــر فيهــا اهليئــة 

داً إىل توصــــية وبنــــاًء علــــى اقــــرتاح مــــن الــــرئيس، واســــتنا الفرعيــــة للتنفيــــذ يف دورهتــــا الثامنــــة والعشــــرين.
مقدمــة مــن اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ، تقــّرر يف الــدورة الرابعــة عشــرة ملــؤمتر األطــراف إرجــاء النظــر يف  ــذا 

. وأرجـأ مـؤمتر األطـراف يف دورتـه السادسـة عشـرة (22)فالبند إىل الدورة السادسـة عشـرة ملـؤمتر األطـرا
مــن  13رتاح مــن الــرئيس، وعمــاًل باملــادة النظــر يف  ــذا البنــد إىل دورتــه الســابعة عشــرة، بنــاًء علــى اقــ

مشــــرويف النظــــام الــــداخلي املعمــــول بــــه. ويف دورات مــــؤمتر األطــــراف الســــابعة عشــــرة والثامنــــة عشــــرة 
__________ 

 .1٦2ة ، الفقر 17-/م أ2املقرر  (18) 
 .8٦و 85تان ، الفقر 18-/م أ1املقرر  (1٩) 
 أعال . 10انظر احلا ية  (20) 
 أعال . 11انظر احلا ية  (21) 
 (22) FCCC/CP/2008/7 10، الفقرة. 
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والتاســعة عشــرة والعشــرين، أُقــر جــدول األعمــال وأُبقــي  ــذا البنــد معلقــاً، وأجــرح الــرئيس مشــاورات 
ووافـــق مـــؤمتر األطـــراف يف دورتـــه العشـــرين  ف. ها إىل األطــراتبشــأن املوضـــويف وقـــدم تقريـــراً عـــن حصـــيل

مـــن مشـــرويف النظـــام  1٦علـــى أن ينظـــر يف  ـــذا البنـــد خـــالل دورتـــه احلاديـــة والعشـــرين، وفقـــاً للمـــادة 
                                                 الداخلي املعمول به.

 اذ أي إجراء يرا  مناسباً.سُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف  ذا البند واخت اإلجراء: -٦8
  

 المسائل المتعلقة بالتمويل -١٢ 
 

 التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ )أ( 
، إىل األمانـة تنظـيم حلقـات 20-/م أ5طلب مـؤمتر األطـراف، يف مقـرر   معلومات أساسية: -٦٩

عــن حلقــات العمــل  ، وإعــداد تقريــر مــوجز 2020انعقــاد الــدورات إىل كايــة عــام  فــرتة عمــل ســنوية يف
كــي ينظــر فيــه كــل ســنة مــؤمتر األطــراف واحلــوار الــوزاري الرفيــع املســتوح بشــأن التمويــل املتعلــق باملنــاخ 

 2015 الــــذي جيــــري مــــرة كــــل ســــنتني. وقــــرر مــــؤمتر األطــــراف أن تركــــز حلقــــات العمــــل، يف عــــامي
ميــة األطــراف مــن ، علــى مســائل متويــل األنشــطة املتعلقــة بــالتكيف، واحتياجــات البلــدان النا201٦و

الـــدعم، والتعـــاون بشـــأن هتيئـــة بيئـــات متكينيـــة معـــزَّزة، وتقـــد  الـــدعم ألنشـــطة التأ ـــب. وطلـــب مـــؤمتر 
عــن التقــارير املقدمــة كــل  جتميعــاً وتقريــراً توليفيــا عــدّ األطــراف أيضــاً، يف ذلــك املقــرر، إىل األمانــة أن تُ 

 201٤يل املتعلق بتغري املناخ يف الفرتة من عام ج املتبعة لزيادة التمو بشأن االسرتاتيييات والنهُ  سنتني
 الدورات. يف فرتة انعقاد تنظم الهب، لُيسرت د ألما يف حلقات العمل 2020إىل عام 

ونُظمت حلقة عمل أثناء الـدورة بشـأن التمويـل الطويـل األجـل املتعلـق باملنـاخ، بـالتزامن مـع  -70
عيتني وا ـــزء التاســـع مـــن الـــدورة الثانيـــة لفريـــق منهـــاج الـــدورة الثانيـــة واألربعـــني لكـــل مـــن اهليئتـــني الفـــر 

 .(23)2015ديربان يف حزيران/يونيه 
ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل النظــر يف التقريــر املــوجز عــن حلقــة العمــل واختــاذ أي  اإلجــراء: -71

 إجراء يرا  مناسباً.
  

FCCC/CP/2015/2   بشــــأن التمويــــل تقريــــر مــــوجز عــــن حلقــــة العمــــل املعقــــودة أثنــــاء الــــدورة
مــــذكرة مقدمــــة مــــن  .2015الطويــــل األجــــل املتعلــــق باملنــــاخ يف عــــام 

    األمانة
FCCC/CP/2015/INF.1 Compilationandsynthesisofthebiennialsubmissionsfrom

developedcountryPartiesontheirstrategiesandapproaches

forscalingupclimatefinancefrom2014to2020.Notebythe

secretariat 
 <http://unfccc.int/6814> ملزيد من املعلومات، انظر

__________ 

 <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/8939.php>انظر  (23) 
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 تقرير اللينة الدائمة املعنية بالتمويل )ب( 
، أن تقــدم إليــه اللينــة 17-/م أ2قــرر مــؤمتر األطــراف، مبوجــب مقــرر   معلومــات أساســية: -72

الدائمـــة املعنيــــة بالتمويــــل، يف كــــل دورة عاديــــة مــــن دوراتــــه، تقــــارير وتوصــــيات بشــــأن مجيــــع جوانــــب 
 عملها، لينظر فيها.

وســـتقدم اللينـــة، وفقـــاً للمقـــررات الســـابقة الـــهب اعتمـــد ا مـــؤمتر األطـــراف، وخلطـــة عملهـــا  -73
، تقريـــراً عـــن نتـــائج أعماهلـــا، يتضـــمن يف مجلـــة أمـــور توصـــيات إىل مـــؤمتر األطـــراف (2٤)2015 لعـــام

 باختاذ إجراءات بشأن ما يلي:
نتــائج منتــدح االتصــال والتبــادل املســتمر للمعلومــات فيمــا بــني اهليئــات والكيانــات  )أ( 

 ؛(25)املعنية بتمويل مكافحة تغري املناخ
تقيــيم والعــرض العــام لفــرتة التحقــق منــه، مبــا يتيــاوز قيــاس الــدعم واإلبــالو عنــه وال )ب( 
 ؛تدفقات التمويل يف جمال املناخلالسنتني 
منهييـــات اإلبـــالو عـــن املعلومـــات املاليـــة مـــن جانـــب األطـــراف املدرجـــة يف املرفـــق  )ج(  

         األول لالتفاقية؛
 للمناخ؛اإلر ادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية والصندوض األخضر  )د( 
 اإلر ادات املقدمة إىل اآللية املالية؛ تواتر )ه( 
املســـائل املتعلقـــة ب مكانيـــة إقامـــة روابـــط وعالقـــات مؤسســـية مســـتقباًل بـــني صـــندوض  )و( 

 التكّيف واملؤسسات األخرح القائمة يف إطار االتفاقية.
ملعنيـــــة بالتمويـــــل ســـــُيدعى مـــــؤمتر األطـــــراف إىل النظـــــر يف تقريـــــر اللينـــــة الدائمـــــة ا اإلجـــــراء: -7٤

املتضمن توصيات بشأن املسائل املشار إليها أعال ، واختاذ أي إجراء يرا  مناسباً.
  

FCCC/CP/2015/8 تقرير اللينة الدائمة املعنية بالتمويل املقدم إىل مؤمتر األطراف 
   <http://unfccc.int/6877.php> ملزيد من املعلومات، انظر

األخضـــر للمنـــاخ املقـــدَّم إىل مـــؤمتر األطـــراف واإلر ـــادات املوجهـــة إىل الصـــندوض تقريـــر الصـــندوض  )ج( 
 األخضر للمناخ

تقريــراً ســنوياً عــن أنشــطته إىل  للمنــاخســيقدم جملــس الصــندوض األخضــر  معلومــات أساســية: -75
 ، ويُتوقع أن يتناول فيه ما يلي:(2٦)مؤمتر األطراف

__________ 

 (2٤) FCCC/CP/2014/5من.، املرفق الثا 
 .<http://unfccc.int/7552.php> ملزيد من املعلومات انظر: (25) 
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 ؛2015عمله لعام التقدم ا رز يف تنفيذ خطة  )أ( 
 ؛20-/م أ7تنفيذ املقرر  )ب( 
، 1٩-/م أ٤، و18-/م أ٦، و17-/م أ3تنفيــــذ اإلر ــــادات الــــواردة يف املقــــررات  )ج( 

 .1٩-/م أ5و
ــــــة الدائمــــــة املعنيــــــة 17-/م أ 2)ب( مــــــن املقــــــرر 121واســــــتيابة للفقــــــرة  -7٦ ، ســــــتقدم اللين

خضـــــر للمنـــــاخ اســـــتناداً إىل التقريـــــر بالتمويـــــل إىل مـــــؤمتر األطـــــراف مشـــــرويف إر ـــــادات للصـــــندوض األ
السـنوي املقـدَّم مـن الصــندوض إىل مـؤمتر األطـراف، وإسـهامات اهليئــات املواضـيعية يف إطـار االتفاقيــة، 

 واآلراء املقدمة من األطراف.
سيدعى مـؤمتر األطـراف إىل تقـد  إر ـادات إىل الصـندوض األخضـر للمنـاخ بشـأن  اإلجراء: -77

ــــات  ــــة السياســــات واألولوي ــــة، مــــع مراعــــاة تقريــــري جملــــس الصــــندوض واللين ــــة ومعــــايري األ لي الربناجمي
إىل مــؤمتر األطــراف بشــأن تشــغيل  املقــدمالدائمـة املعنيــة بالتمويــل، فضــاًل عــن التقريــر الســنوي الثالــ  

 سيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً.
  

FCCC/CP/2015/3  مـــذكرة  ر األطـــراف.تقريـــر الصـــندوض األخضـــر للمنـــاخ املقـــدم إىل مـــؤمت
    مقدمة من األمانة

FCCC/CP/2015/3/Add.1  .مـــذكرة  تقريـــر الصـــندوض األخضـــر للمنـــاخ املقـــدم إىل مـــؤمتر األطـــراف
    مقدمة من األمانة. إضافة

FCCC/CP/2015/8 تقرير اللينة الدائمة املعنية بالتمويل املقدم إىل مؤمتر األطراف 
FCCC/CP/2015/INF.2 ThirdannualreporttotheConferenceofthePartiesontheop-

erationoftheregistryofnationallyappropriatemitigationac-

tions.Notebythesecretariat 

FCCC/CP/2015/MISC.1 ViewsandrecommendationsfromPartiesontheelementstobe

takenintoaccountindevelopingguidancetotheGreenClimate

Fund.SubmissionsfromParties 
 <www.unfccc.int/5869.php> ملزيد من املعلومات، انظر

<www.unfccc.int/6877.php>   
 مرفق البيئة العاملية تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلر ادات املوّجهة إىل )د( 

تـــنص مـــذكرة التفـــا م بـــني مـــؤمتر األطـــراف وجملـــس مرفـــق البيئـــة العامليـــة  معلومـــات أساســـية: -78
علــى أن يقــدم املرفــق ســنوياً تقريــراً إىل مــؤمتر األطــراف بشــأن تنفيــذ اإلر ــادات الــهب يتلقا ــا. ويُتوقــع 

 أن يتناول املرفق يف تقرير  ما يلي:
__________ 

التــــــــــــــا :  العنــــــــــــــوان يف)ج( مــــــــــــــن صـــــــــــــك إدارة الصــــــــــــــندوض، املتـــــــــــــاح ٦وفقـــــــــــــاً ملــــــــــــــا تـــــــــــــنص عليــــــــــــــه الفقـــــــــــــرة  (2٦) 
<http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-

block-LY.pdf>. 
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، 20-/م أ8، و20-/م أ٤تنفيــذ اإلر ــادات الــواردة يف املقــررات  التقــدم ا ــرز يف )أ( 
، فضــــاًل عــــن االســــتنتاجات ذات الصــــلة املنبثقــــة مــــن الــــدورة احلاديــــة واألربعــــني للهيئــــة 20-/م أ٩و

 ؛(27)الفرعية للتنفيذ
بشــأن عمليــات  20-/م أ10التقــدم ا ــرز يف تنفيــذ اإلر ــادات الــواردة يف املقــرر  )ب( 

 لدان منواً.صندوض أقل الب
، ســــتقدم اللينــــة الدائمــــة املعنيــــة بالتمويــــل إىل 18-/م أ٩مــــن املقــــرر  ٩واســــتيابًة للفقــــرة  -7٩

إىل  رفـقاسـتناداً إىل التقريـر السـنوي املقـدَّم مـن امل العامليـة البيئـة رفـقمؤمتر األطراف مشرويف إر ادات مل
 ية، واآلراء املقدمة من األطراف.مؤمتر األطراف، وإسهامات اهليئات املواضيعية يف إطار االتفاق

بشـــــأن  العامليـــــة البيئـــــة مرفـــــقســـــُيدعى مـــــؤمتر األطـــــراف إىل تقـــــد  إر ـــــادات إىل  اإلجـــــراء: -80
واللينــة الدائمــة املعنيـــة  رفــقالسياســات واألولويــات الربناجميــة ومعــايري األ ليــة، مــع مراعــاة تقريــري امل

م إىل مــــؤمتر األطــــراف بشــــأن تشــــغيل ســــيل بالتمويــــل، فضــــاًل عــــن التقريــــر الســــنوي الثالــــ  املقــــد
 إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً.

  
FCCC/CP/2015/4  .مــذكرة مقدمـة مــن  تقريـر مرفـق البيئــة العامليـة املقــدم إىل مـؤمتر األطـراف

    األمانة
FCCC/CP/2015/8 تقرير اللينة الدائمة املعنية بالتمويل املقدم إىل مؤمتر األطراف 

FCCC/CP/2015/INF.2 ThirdannualreporttotheConferenceofthePartiesontheop-

erationoftheregistryofnationallyappropriatemitigationac-

tions.Notebythesecretariat 
 <www.unfccc.int/3655.php> ملزيد من املعلومات، انظر

<www.unfccc.int/6877.php>   
المعلومات المقدمة من األطرراف المدرجرة فري المرفرو األول ل تفاقيرة واسرتعراض    -١٣ 

        هذه المعلومات
 

لالطــــاليف علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت  معلومــــات أساســــية: -81
 .(28)و روحه للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ

ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل إحالــة  ــذا البنــد إىل اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ للنظــر فيــه،  اإلجــراء: -82
 وإىل اختاذ أي إجراء يرا  مناسبًا استنادًا إىل توصياهتا.

__________ 

 (27) FCCC/SBI/2014/21 87و 71و 35-30، الفقرات. 
 أعال . 11انظر احلا ية  (28) 
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        المعلومات المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفو األول ل تفاقية  -١٤ 
 

ن التفاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت لالطــــاليف علــــى مزيــــد مــــ معلومــــات أساســــية: -83
 .(2٩)و روحه للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ

ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل إحالــة  ــذا البنــد إىل اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ للنظــر فيــه،  اإلجــراء: -8٤
 وإىل اختاذ أي إجراء يرا  مناسبًا استنادًا إىل توصياهتا.

  
         القدرات بموجب االتفاقية بناء  -١٥ 

 
لالطــــاليف علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت  معلومــــات أساســــية: -85

 .(30)و روحه للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
فيــه، ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل إحالــة  ــذا البنــد إىل اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ للنظــر  اإلجــراء: -8٦

 وإىل اختاذ أي إجراء يرا  مناسبًا استنادًا إىل توصياهتا.
  

         من االتفاقية ٤من المادة  ٩و ٨تنفيذ الفقرتين   -١٦ 
 

 (10-/م أ1تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستيابة )املقرر  )أ( 
لالطــــاليف علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت  معلومــــات أساســــية: -87

، وجـدول األعمــال (31)و ـروحه للـدورة الثالثـة واألربعـني للهيئـة الفرعيــة للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة
 .(32)املؤقت و روحه للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ

الــة  ــذا البنــد الفرعــي إىل اهليئتــني الفــرعيتني للنظــر ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل إح اإلجــراء: -88
 فيه، وإىل اختاذ أي إجراء يرا  مناسبًا استنادًا إىل توصياهتما.

__________ 

 أعال . 11انظر احلا ية  (2٩) 
 أعال . 11انظر احلا ية  (30) 

برنــامج " 3ســيحال  ــذا البنــد الفرعــي إىل اهليئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة للنظــر فيــه يف إطــار البنــد  (31) 
، "التصـديتنفيـذ تـدابري  تـأثري" ٩، والبنـد "عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 واألربعني.من جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة 
مـــن جـــدول األعمـــال املؤقـــت  12ســـيحال  ـــذا البنـــد الفرعـــي إىل اهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ للنظـــر فيـــه يف إطـــار البنـــد  (32) 

 ."التصديتنفيذ تدابري  تأثري"لدورهتا الثالثة واألربعني 
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 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب( 
أوصــــت اهليئــــة الفرعيــــة للتنفيــــذ، يف دورهتــــا الثانيــــة واألربعــــني، مبشــــرويف  معلومــــات أساســــية: -8٩
بشـأن متديـد واليـة فريــق اخلـرباء املعـين بأقـل البلـدان، كــي ينظـر فيـه مـؤمتر األطـراف ويعتمــد   (33)مقـرر

 يف دورته احلادية والعشرين.
لالطــاليف علــى مزيــد مــن التفاصــيل، انظــر جــدول األعمــال املؤقــت و ــروحه للــدورة الثالثــة  -٩0

 .(3٤)واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
ر األطــراف إىل إحالــة  ــذا البنــد إىل اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ للنظــر فيــه، ســُيدعى مــؤمت اإلجــراء: -٩1

وإىل اختــــاذ أي إجــــراء يــــرا  مناســــباً اســــتناداً إىل توصــــياهتا. وســــُيدعى مــــؤمتر األطــــراف إىل النظــــر يف 
 أعال  واعتماد . 8٩مشرويف املقرر املشار إليه يف الفقرة 

  
        القضايا الجنسانية وتغير المناخ  -١7 

 
لالطــــاليف علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت  معلومــــات أساســــية: -٩2

 .(35)و روحه للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل إحالــة  ــذا البنــد إىل اهليئــة الفرعيــة للتنفيــذ للنظــر فيــه،  اإلجــراء: -٩3

 وإىل اختاذ أي إجراء يرا  مناسبًا استنادًا إىل توصياهتا.
  

FCCC/CP/2015/6  .مذكرة مقدمة من األمانة تقرير عن الرتكيبة ا نسانية    
   <www.unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php> ملزيد من املعلومات، انظر

 مسائل أفرة أحالتها الهيئتان الفرعيتان إل  مؤتمر األطراف -١٨ 
 

ســـتُتناول يف إطـــار  ـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال أيـــة مســـائل أخـــرح  معلومـــات أساســـية: -٩٤
 تتعلق باالتفاقية حتيلها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف.

ســُيدعى مــؤمتر األطــراف إىل النظــر يف اعتمــاد أي مشــاريع مقــررات أو اســتنتاجات  اإلجــراء: -٩5
 أخرح متعلقة باالتفاقية توصي ألا اهليئتان الفرعيتان.

__________ 

 .FCCC/SBI/2015/10/Add.1يرد يف الوثيقة  (33) 
 أعال . 11انظر احلا ية  (3٤) 
 أعال . 11احلا ية انظر  (35) 
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 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية: -١٩ 
 

 201٤تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعام  )أ( 
لالطــــاليف علــــى مزيــــد مــــن التفاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت  معلومــــات أساســــية: -٩٦

 .(3٦)و روحه للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
ـــة  ـــذا البنـــد الفرعـــي إىل اهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ  اإلجـــراء: -٩7 ســـُيدعى مـــؤمتر األطـــراف إىل إحال

 اعتماد أي مشاريع مقررات أو استنتاجات توصي ألا اهليئة الفرعية. حب للنظر فيه، وإىل 
 

 2015-201٤أداء امليزانية لفرتة السنتني  )ب( 
فاصــــيل، انظــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت لالطــــاليف علــــى مزيــــد مــــن الت معلومــــات أساســــية: -٩8

 .(37)و روحه للدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
ـــة  ـــذا البنـــد الفرعـــي إىل اهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ  اإلجـــراء: -٩٩ ســـُيدعى مـــؤمتر األطـــراف إىل إحال

 عية.اعتماد أي مشاريع مقررات أو استنتاجات توصي ألا اهليئة الفر  حب للنظر فيه، وإىل 
 

 2017-201٦امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني  )ج( 
أوصــــت اهليئــــة الفرعيــــة للتنفيــــذ، يف دورهتــــا الثانيــــة واألربعــــني، مبشــــرويف  معلومــــات أساســــية: -100
 بشأن  ذ  املسألة لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمد  يف دورته احلادية والعشرين. (38)مقرر
 100ســـُيدعى مــؤمتر األطـــراف إىل النظـــر يف مشــرويف املقـــرر املشــار إليـــه يف الفقـــرة  اإلجــراء: -101

 أعال  واعتماد .
 اختاذ القرارات يف سياض عملية االتفاقية اإلطارية )د( 

نظـــر مـــؤمتر األطـــراف يف  ـــذ  املســـألة يف دورتـــه العشـــرين، وطلـــب إىل  معلومـــات أساســـية: -102
رئيسه أن جيري، بالتعاون مع فرنسـا بوصـفها البلـد املضـيف لدورتـه احلاديـة والعشـرين، مشـاورات كـري 
رةيـــة استشـــرافية ومفتوحـــة العضـــوية بشـــأن اختـــاذ القـــرارات يف ســـياض عمليـــة االتفاقيـــة، بـــالتزامن مـــع 

األربعـــني لكـــل مـــن اهليئتـــني الفـــرعيتني، وأن يقـــدم تقريـــراً عـــن ذلـــك إىل الـــدورة احلاديـــة الـــدورة الثانيـــة و 
والعشــرين ملــؤمتر األطــراف. وقــد ُأجريــت تلــك املشــاورات بــالتزامن مــع الــدورة الثانيــة واألربعــني لكــل 

  ــذا مــن اهليئتــني الفــرعيتني. واتفــق مــؤمتر األطــراف أيضــاً، يف دورتــه العشــرين، علــى مواصــلة النظــر يف
 البند الفرعي أثناء دورته احلادية والعشرين.

 سيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف  ذ  املسألة واختاذ أي إجراء يرا  مناسباً. اإلجراء: -103
__________ 

 أعال . 11انظر احلا ية  (3٦) 
 أعال . 11انظر احلا ية  (37) 
 .FCCC/SBI/2015/10/Add.1يرد يف الوثيقة  (38) 
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 الجزء الرفيع المستوة -٢٠ 
 

 بيانات األطراف )أ( 
الرفيــع املســتوح تنظيمــاً يتــيا تبعــاً لطبيعــة ومســتوح املشــاركة يف مــؤمتر بــاريس، ســيُنظَّم ا ــزء  -10٤

  ميع األطراف اإلدالء ببياناهتا.
وســــيكون لكـــــل طـــــرف احلـــــق يف اإلدالء ببيـــــان وطــــين واحـــــد فقـــــط خـــــالل مـــــؤمتر بـــــاريس.  -105

وســــيكون البيــــان الــــذي يــــد  بــــه رئــــيس الدولــــة أو احلكومــــة قبــــل افتتــــاح ا ــــزء الرفيــــع املســــتوح يــــوم 
مبثابــــة البيــــان الــــوطين لــــذلك الطــــرف، وسيشــــار إليــــه يف  ،2015كــــانون األول/ديســــمرب   7االثنــــني، 

 أعال (. ٤تقرير الدورة يف إطار ا زء الرفيع املستوح )انظر الفقرة 
وستوضع قائمة واحـدة بـاملتكلمني، وسـيأخذ كـل طـرف، مبـا يف ذلـك األطـراف يف االتفاقيـة  -10٦

تركـب األطـراف يف أن حتـيط علمـاً وقـد   ويف بروتوكول كيوتـو علـى السـواء، الكلمـة مـرة واحـدة فقـط.
بضـــرورة أالّ تســـتغرض البيانـــات أكثـــر مـــن ثـــالث دقـــائق، اســـتناداً إىل توجيهـــات اهليئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ 

. وُيشـيع بقـوة علـى اإلدالء (3٩)بالهب حتـ  األطـراف والرؤسـاء علـى اختتـام املـؤمتر يف الوقـت املناسـ
وإنصــافاً  ميــع املتكلمــني،  اجملموعــة اآلخــرون. ببيانــات باســم اجملموعــات، حبيــ  ال يــتكلم أعضــاء 

ســــُيطبَّق حتديــــد الوقــــت تطبيقــــاً صــــارماً. ووفقــــاً ملمارســــة األمــــم املتحــــدة، سُتســــتخدم آليــــة ملســــاعدة 
وسيســتعان بنظــام تنبيــه للمتكلمــني بــاقرتاب انتهــاء الوقــت   املتكلمــني علــى احــرتام  ــذا احلــد الــزمين.

                                  حالة جتاوز الوقت ا دد.وسيقاطاع املتكلمون يف  ا دد.
وستُنشـــر النصـــو  الكاملـــة للبيانـــات الرةيـــة علـــى موقـــع االتفاقيـــة اإلطاريـــة الشـــبكي، ولـــن  -107

ــم يف نســخة ورقيــة. ولكــي يتســى نشــر البيانــات علــى املوقــع الشــبكي لالتفاقيــة اإلطاريــة، يُرجــى  تُعمَّ
د  ببيانــات أثنــاء ا ــزء الرفيــع املســتوح أن ترســل مســبقاً نســخة مــن البيــان إىل مــن األطــراف الــهب ســتُ 

 .<external-relations@unfccc.int>العنوان التا : 
وسيتضـــــمن اإل ـــــعار بعقـــــد الـــــدورات، املرســـــل إىل األطـــــراف، املعلومـــــات املتعلقـــــة بقائمـــــة  -108

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، وا ـــزء الرفيـــع  30الـــذي ســـينظم يـــوم االثنـــني،  ‘القـــادة ملتقـــى‘املتكلمـــني يف 
، وســـيبنيَّ فيـــه أيضـــاً موعـــد فـــتا 2015كـــانون األول/ديســـمرب   8و 7املســـتوح املقـــرر عقـــد  يـــومي 

 باب التسييل واستمارة التسييل.
 

 بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب )ب( 
بصـــفة مراقـــب إىل اإلدالء ســـُيدعى بثلـــو املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات املشـــاركة  -10٩

وســُتعقد خـالل املـؤمتر جلسـة عامــة مشـرتكة ملـؤمتر األطـراف ومــؤمتر  ببيانـات يف ا ـزء الرفيـع املسـتوح.
 األطراف/اجتمايف األطراف لالستمايف إىل  ذ  البيانات.

__________ 

 (3٩) FCCC/SBI/2014/8 218، الفقرة. 
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ق وينبغي اختاذ الرتتيبات الالزمـة لـالدالء بتلـك البيانـات يف مـدة ال تتيـاوز دقيقتـني. وسـيطب -110
وسيُنشـر الـنص الكامـل للبيانـات الرةيـة يف   أعـال (. 10٦حتديد الوقـت تطبيقـاً صـارماً )انظـر الفقـرة 

         أعال (. 107املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، ولن يعمَّم يف نسخة ورقية )انظر الفقرة 
  

         مسائل أفرة  -٢١ 
 

األعمـــال أيـــة مســـائل أخـــرح تُعـــرض علـــى مـــؤمتر  ســـتُتناول يف إطـــار  ـــذا البنـــد مـــن جـــدول -111
 األطراف.

  
         افتتام الدورة  -٢٢ 

 
 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية والعشرين )أ( 

ســـيـُعادر مشـــرويف تقريـــر عـــن أعمـــال الـــدورة ليعتمـــد  مـــؤمتر األطـــراف يف  معلومـــات أساســـية: -112
 دايتها.
ســــُيدعى مــــؤمتر األطــــراف إىل اعتمــــاد مشــــرويف التقريــــر واإلذن للمقــــرر باســــتكمال  اإلجــــراء: -113

 التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة.
 

 إكالض الدورة )ب( 
 سيعلن الرئيس إكالض الدورة. -11٤

 


