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 .(1)من اتفاق باريس 6مسائل متعلقة باملادة  -3
 اجلزء الرفيع املستوى. -4
 مسائل أخرى. -5
 ختتام الدورة:ا -6

اعتمـــاد تقريــــر مـــؤمتر األطــــراف العامـــل بو ــــف  اجتمـــا  األطــــراف    )أ(
 اتفاق باريس؛

 إغالق الدورة. )ب(

 التنظيم المقتَرح ألعمال الدورة: نبذة عامة -ثانياا  
مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــ  بتكـــا املنـــار قـــراكش، املكـــرب، بطريقـــة مرنـــة  يـــ  ســـيمنظم  -1

تتســــ  لــــ  الســــتوابة للظــــروف والتطــــوراال املســــتودة، وموا ــــلة الس  ــــاد قبــــاد  النفتــــاح 
 والشفافية والشمول.

لعقرررد الررردورة األولرررى لمرررؤتمر األطرررراف العامرررل بوصرررفه اجتمررراع  إجرررراش مشررراورار ت  ررريراا  )أ( 
 طراف في اتفاق باريساأل
سيوا ــل رئــيس مؤمتر/اجتمــا  أطــراف بــاريس   دورتــ  األو  التشــاور مــع ا موعــاال  -2

التفاوضـــية واألطـــراف هلذـــااو ةـــل  الـــدورة خـــالل فـــ ة مـــا قبـــل الـــدورة، وكـــلل  خـــالل أســـبوعي 
ن النتـائ  انعقاد مؤمتر مراكش، من أجـل تبـادل ااراء وتقاسـم التوقعـاال والتو ـل إ  اتفـاق بشـ 

 املتوقعة من الدورة. 

__________ 

ســـيتناول هـــلا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال الطرائــــق واهجـــراءاال واملبـــاد  التوجي يـــة الـــ  يتوقـــع أن ينظـــر في ــــا  (1)
األطـــراف العامـــل بو ـــف  اجتمـــا  األطـــراف   اتفـــاق بـــاريس )مؤمتر/اجتمـــا  أطـــراف بـــاريس(   دورتـــ   مـــؤمتر
  مشــاريع املقــرراال الــ  ستو ــي اــا اةي تــان  للوليــاال الــواردة   اتفــاق بــاريس، وكــلا ويبــت في ــا وفقــاو  األو 

 الفرعيتـان عــن طريـق مــؤمتر األطـراف ل ــي تنظــر في ـا الــدورة األو  ملؤمتر/اجتمـا  أطــراف بـاريس وتعتمــدها وفقــاو 
مـــن  35-22مـــن اتفــاق بـــاريس، والفقــراال  4، قــا   كلـــ  املــادة 21-/م أ1لربنــام  العمـــل الــوارد   املقـــرر 

 45و 42و 41، والفقـراال 7؛ واملـادة 21-/م أ1من املقـرر  40-36، والفقراال 6واملادة  ؛21-/م أ1املقرر 
 64-52، والفقــراال 9؛ واملــادة 21-/م أ1مــن املقــرر  51-47، والفقــراال 8؛ واملــادة 21-/م أ1مــن املقــرر 

، 12و 11؛ واملادتــــــــان 21-/م أ1مــــــــن املقــــــــرر  70-66، والفقــــــــراال 10؛ واملــــــــادة 21-/م أ1مــــــــن املقــــــــرر 
؛ 21-/م أ1مــــــــن املقــــــــرر  98-84، والفقــــــــراال 13؛ واملــــــــادة 21-/م أ1مــــــــن املقــــــــرر  83-81 الفقــــــــراالو 

مـــــــــن  103و 102، والفقرتـــــــــان 15؛ واملـــــــــادة 21-/م أ1مـــــــــن املقـــــــــرر  101-99، والفقـــــــــراال 14 واملـــــــــادة
فــاق أن يتنــاول مؤمتر/اجتمــا  أطــراف بــاريس أأ مســ لة أخــرى تتعلــق بتنفيــل ات . ومي ــن أيذــاو 21-أ /م1 املقــرر

باريس   إطار هلا البند من جدول األعمال، على النحو اللأ يقرر  املؤمتر. ويرد مزيد من التفا يل عـن هـل  
 الولياال    روح جدول األعمال املؤقت   الفصل الثال  أدنا . 
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جلسـاال تقييميـة عامـة مفتوحـة و ـاملة للوميـع  و  هلا الصدد، سيعقد الـرئيس أيذـاو  -3
إ  األطراف قبـل افتتـاح  و فافة لتقييم التقدم احملرز وتبادل املعلوماال. كما سيقدم الرئيس تقريراو 

 قد حلت.  مؤمتر/اجتما  أطراف باريس، على أمل أن ت ون معظم القذايا

افتترراح الرردورة األولررى لمررؤتمر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطررراف فرري اتفرراق برراريس  )ب( 
 والجزش الرفيع المستوى 

، وج  مل  املكـرب دعـواال إ  راسـاء الـدول واا ومـاال 2016آب/أغسطس  8   -4
فوجـود قــادة العـاأل واألمــني تشـرين الثــاين/نوفمرب.  15اذـور اجلــزء الرفيـع املســتوى يـوم الثالثــاء، 

العام لألمم املتحـدة سـيوفر فر ـة سـاالة لالحتفـال باملناسـبة التارخيـة لـدخول اتفـاق بـاريس حيـز 
 النفاك وافتتاح الدورة األو  ملؤمتر/اجتما  أطراف باريس.

 تشـرين الثـاين/ 15وسيفتتح الدورة األو  ملؤمتر/اجتما  أطـراف بـاريس  ـباح الثالثـاء،  -5
، رئيسم مؤمتر األطراف   دورت  الثانيـة (2)، مبا رة قبل افتتاح اجلزء الرفيع املستوى2016مرب نوف

والعشــرين ومــؤمتر األطــراف العامــل بو ــف  اجتمــا  األطــراف   بروتوكــول كيوتــو )مؤمتر/اجتمــا  
جتمـــا  رئاســـة الـــدورة األو  ملؤمتر/ا أطـــراف كيوتـــو(   دورتـــ  الثانيـــة عشـــرة، الـــلأ ســـيتو  أيذـــاو 

 أطراف باريس.
وسيفتتح الرئيس الدورة األو  ملؤمتر/اجتما  أطراف باريس جبلسة عامة موجزة سـيتناول  -6

في ا مؤمتر/اجتمـا  أطـراف بـاريس بعـض البنـود التنظيميـة واهجرائيـة املدرجـة علـى جـدول أعمالـ  
امـــة الفتتاحيـــة املؤقـــت، قـــا   كلـــ  إقـــرار جـــدول أعمالـــ . وبعـــدها ســـيكلق الـــرئيس اجللســـة الع

ملؤمتر/اجتما  أطراف باريس ويفتتح على الفور جلسة عامـة مشـ كة للوـزء الرفيـع املسـتوى ملـؤمتر 
األطــراف ومؤمتر/اجتمــا  أطــراف كيوتــو ومؤمتر/اجتمــا  أطــراف بــاريس لالســتما  إ  البيانــاال. 

الســاد ، ملـــ  الشخصـــياال املرموقــة، قـــا   كلــ  جاللـــة امللــ   مـــد  وســتدب بالبيانــاال أولو 
 املكرب، واألمني العام.

وعقـــل البيانـــاال الفتتاحيـــة، ســـيورأ الســـتما  إ  البيانـــاال الوطنيـــة لراســـاء الـــدول  -7
واا وماال، يلي م الوزراء وغاهم مـن راسـاء الوفـود. وسيتوا ـل السـتما  إ  البيانـاال الوطنيـة 

لســــتما  إ  بيانــــاال املنظمــــاال تشــــرين الثــــاين/نوفمرب. وســــيورأ ا 16إ  غايــــة يــــوم األربعــــاء، 
 تشرين الثاين/نوفمرب. 17اا ومية الدولية واملنظماال املشاركة بصفة مراقل  باح اخلميس، 

 مواصلة األعمال  )ج( 
سيوا ـــل الـــرئيس التشـــاور مـــع األطـــراف بشـــ ن أأ مســـائل معلقـــة  ـــم مؤمتر/اجتمـــا   -8

تشــرين الثــاين/نوفمرب،  17واخلمــيس،  تشــرين الثــاين/نوفمرب، 16أطــراف بــاريس يــومي األربعــاء، 
بالتوازأ مع اجلزء الرفيع املستوى. وست دف هـل  املشـاوراال إ  التو ـل إ  اتفـاق بشـ ن نتـائ  

__________ 

(2) FCCC/CP/2016/1 و124-115، الفقراال ،FCCC/KP/CMP/2016/1 70-63، الفقراال. 
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مــؤمتر مــراكش وكــلل  إ  ولــة أمــور من ــا موا ــلة واســت مال عمــل الــدورة األو  ملؤمتر/اجتمــا  
 أطراف باريس. 

ال ويع اةي ـاال وفقـاو لسـتنتاجاال اةي ـة الفرعيـة وستمنظَّم، خالل مؤمتر مراكش، جلسا -9
لذـــمان التقيـــد قمارســـاال واضـــحة وفعالـــة   إدارة الوقـــت، وكـــلل   (3)للتنفيـــل )هي ـــة التنفيـــل(

 باهجراءاال وممارساال العمل كاال الصلة ال  اتفقت علي ا ويع األطراف. 
للكــاال الرةيــة لألمــم ولذــمان القــدرة علــى ش يــز مشــاريع النصــوم وإتاحت ــا جبميــع ا -10

املتحـــدة قبـــل عرضـــ ا علـــى مؤمتر/اجتمـــا  أطـــراف بـــاريس للنظـــر في ـــا واعتمادهـــا، ول ـــي يتســـ  
تـــتم ويـــع املفاوضـــاال   مؤمتر/اجتمـــا  أطـــراف  إغـــالق املـــؤمتر   الوقـــت املناســـل، مجـــل أن ضم

 تشرين الثاين/نوفمرب. 17باريس  لول يوم اخلميس، 
ملـؤمتر األطـراف ومؤمتر/اجتمـا  أطـراف كيوتـو ومؤمتر/اجتمـا  وستمعقد جلساال منفصلة  -11

تشـرين الثـاين/نوفمرب، للنظـر   املقـرراال  18واجلمعـة  17أطراف بـاريس، بعـد ظ ـاخل اخلمـيس 
 والستنتاجاال املو ى اا واعتمادها.

 ــا وشــدر اه ــارة إ  أنــ  جــرى، وفقــاو لالســتنتاجاال الــ  اعتمــد ا هي ــة التنفيــل   دور  -12
  ويــع األيــام هتاحــة  00/18، هلديــد موعــد انت ــاء ويــع اجللســاال قبــل الســاعة (4)األربعــني

  ظـروف  وقت كاٍف لألطراف وا موعـاال اهقليميـة للتحذـا للولسـاال اليوميـة، ول ـن مجـوز
 ، موا لة اجللساال ملدة ساعتني إ  ثالث ساعاال.استثنائية، حسل كل حالة

بـــ ن تتبـــع األمانـــة،   تنظــيم فـــ اال الـــدوراال، املمارســـة  (5)ل أيذــاو وأو ــت هي ـــة التنفيـــ -13
القائمة على عدم عقد أكثر من جلستني من اجللساال العامة و/أو من جلسـاال أفرقـة التصـال 
  وقــــت واحــــد، وعــــدم شــــاوز العــــدد اهوــــاب للولســــاال املعقــــودة   وقــــت واحــــد، قــــا في ــــا 

وأو ـت هي ـة التنفيـل األمانـة كـلل  بـ ن اهم ـان. اجللساال غـا الرةيـة، سـت جلسـاال، قـدر 
توا ل، عند وضع اجلدول الـزم  للولسـاال، مراعـاة القيـود الـ  تواج  ـا الوفـود، وتتونـل قـدر 

 اهم ان التعارض بني مواعيد اجللساال ال  تتناول قذايا مماثلة.
ل خـــــالل مـــــؤمتر وسيمس  ــــد قبـــــاد  النفتـــــاح والشــــفافية والشـــــمول   تنظـــــيم األعمــــا -14

وهلقيقــاو ةــل  الكايــة، سيســتمر بــلل اجل ــود، علــى غــرار املــؤمتراال األخــاة، لتطبيــق هــل  مــراكش. 
املبـــاد  مـــن خـــالل الســـتعانة باجللســـاال العامـــة غـــا الرةيـــة للوقـــوف علـــى مـــا أمحـــرز مـــن تقـــدم 

لوقـت املناســل، وضـمان الشـفافية، وتعزيـز إتاحــة الوثـائق إل  ونيـاو، واهعـالن عــن اجللسـاال   ا
وبـــ  معلومــــاال اجللســــاال عـــرب دائــــرة تلفزيونيــــة مكلقـــة، ومــــن خــــالل املوقـــع الشــــب ي لالتفاقيــــة 

 اهطارية، وتوي .
__________ 

(3) .221-218، الفقراال FCCC/SBI/2014/8 
(4) .219، الفقرة FCCC/SBI/2014/8 
(5) FCCC/SBI/2010/10 164، الفقرة . 
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثالثاا  
 افتتاح الدورة -1 

ســيفتتح الــدورة رئــيس الــدورة األو  ملؤمتر/اجتمــا  أطــراف بــاريس، الســيد  ــالح الــدين  -15
لأ ر حت  جمموعة الـدول األفريقيـة لشـكل منصـل رئـيس الـدورة الثانيـة والعشـرين ملـؤمتر مزوار، ال

ملبـــدأ التنـــاوب علـــى الرئاســـة  األطـــراف والـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملؤمتر/اجتمـــا  أطـــراف كيوتـــو، وفقـــاو 
 بـني ا موعـاال اهقليميـة. وسـيتو  رئاسـة الـدورة األو  ملؤمتر/اجتمـا  أطـراف بـاريس عمـالو  فيمـا

 من اتفاق باريس. 16باملادة 

 مسائل تنظيمية -2 

 إقرار جدول األعمال )أ( 
أعــد ال األمانــة، بالتفــاق مــع رئيســة الــدورة اااديــة والعشــرين ملــؤمتر  معلومــاال أساســية: -16

األطراف، السيدة سيكولني غوايال، مشـرو  جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة األو  ملؤمتر/اجتمـا  
 مشاوراال مع امل تل.أطراف باريس، بعد 

 سيمدعى مؤمتر/اجتما  أطراف باريس إ  إقرار جدول أعمال . اهجراء: -17
FCCC/PA/CMA/2016/1 جــــدول األعمــــال املؤقــــت و ــــروح . مــــلكرة مــــن األمينــــة 

 التنفيلية

 تطبيق النظام الداخلي لمؤتمر األطراف )ب( 
مـــن اتفـــاق بـــاريس، يطبـــق النظـــام  16مـــن املـــادة  5بـــالفقرة  عمـــالو  معلومـــاال أساســـية: -18

الـــداخلي ملـــؤمتر األطـــراف، بعـــد تعـــديل مـــا يلـــزم تعديلـــ  قوجـــل التفـــاق، باســـتثناء مـــا قـــد يقـــرر 
 مؤمتر/اجتما  أطراف باريس خالف  بتوافق ااراء. 

ي ملـؤمتر سيدعى مؤمتر/اجتما  أطراف باريس إ  تطبيق مشـرو  النظـام الـداخل اهجراء: -19
 . (6)األطراف واضاك أأ إجراء قد يرا  لزماو 

 انتخاب موظفين إضافيين )ج( 
إكا كان أأ عذو من أعذاء م تل مؤمتر األطراف ومؤمتر/اجتما   معلوماال أساسية: -20

  اتفاق باريس، سـيلزم إجـراء مشـاوراال لتحديـد    التفاقية ليس طرفاو  أطراف كيوتو ميثل طرفاو 
مــن  16مــن املــادة  3للفقــرة    اتفــاق بــاريس، وفقــاو  لعذــوية امل تــل ميثــل طرفــاو  مر ــح إضــا 

والتف ـــا  18-/م أ23و 7-/م أ36واألطـــراف مـــدعوة إ  الرجـــو  إ  املقـــررين اتفـــاق بـــاريس. 
__________ 

 . FCCC/CP/1996/2انظر الوثيقة  (6)
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ــــة أو  جــــدياو  ــــة منشــــ ة قوجــــل التفاقي ــــة هي    تر ــــيح نســــاء لشــــكل املنا ــــل النتخابيــــة   أي
ــــة بروتوكــــول كيوتــــو أو ات ــــاريس. وســــيورأ انتخــــاب أعذــــاء آخــــرين مل تــــل الــــدورة الثاني فــــاق ب

والعشــــرين ملــــؤمتر األطــــراف والــــدورة الثانيـــــة عشــــرة ملؤمتر/اجتمــــا  أطــــراف كيوتــــو والـــــدورة األو  
 .(7)ملؤمتر/اجتما  أطراف باريس عند النت اء من املشاوراال

سيدعى مؤمتر/اجتما  أطراف بـاريس، حسـل القتذـاء، إ  انتخـاب أعذـاء  اهجراء: -21
إضــافيني   م تــل الــدورة الثانيــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف والــدورة الثانيــة عشــرة ملؤمتر/اجتمــا  

 أطراف كيوتو والدورة األو  ملؤمتر/اجتما  أطراف باريس. 

 تنظيم األعمال  )د( 
قاســم معلومــاال عــن تنظــيم أعمــال الــدورة، قــا   كلــ  ســيورأ ت معلومــاال أساســية: -22

 أعال (، مع األطراف.  14-4اجلدول الزم  املق ح للولساال )انظر الفقراال 
ســـيمدعى مؤمتر/اجتمـــا  أطـــراف بـــاريس إ  تنظـــيم األعمـــال بطريقـــة تتســـم قـــا  اهجـــراء: -23

ي في من املرونة لالستوابة للظروف والتطوراال املستودة، وتس  د قباد  النفتـاح والشـفافية 
 والشمول، ومي ن ا أن ت فل الوفاء بالولياال املسندة إلي    دورت  األو . 

FCCC/PA/CMA/2016/1 مال املؤقت و روح . ملكرة من األمينة التنفيليةجدول األع 
FCCC/CP/2016/1 

 Add.1و
 جدول األعمال املؤقت و روح . ملكرة من األمينة التنفيلية

FCCC/KP/CMP/2016/1 جدول األعمال املؤقت و روح . ملكرة من األمينة التنفيلية 

FCCC/SBSTA/2016/3 ملكرة من األمينة التنفيليةجدول األعمال املؤقت و روح .  

FCCC/SBI/2016/9 جدول األعمال املؤقت و روح . ملكرة من األمينة التنفيلية 

FCCC/APA/2016/3 جدول األعمال املؤقت و روح . ملكرة من األمينة التنفيلية 

 حالة التصديق على اتفاق باريس  )ه( 
عـــن  ـــ ود التصـــديق أو القبـــول أو   ـــفوياو  ســـتقدم األمانـــة تقريـــراو  معلومـــاال أساســـية: -24

 املوافقة ال  تلقاها الوديع فيما يتعلق باتفاق باريس.
رقــا يــود  مؤمتر/اجتمــا  أطــراف بــاريس اهحاطــة علمــاو باملعلومــاال املقدمــة مــن  اهجــراء: -25

 األمانــة ودعــوة األطــراف   التفاقيــة إ  تســريع إيــدا   ــ ود تصــديق ا علــى اتفــاق بــاريس أو
 قبوةا ب  أو انذمام ا إلي . 

__________ 

(7) FCCC/CP/2016/1 ؛ و22و 21، الفقرتانFCCC/KP/CMP/2016/1 16و 15، الفقرتان. 
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 الموافقة على التقرير المتعلق بوثائق التفويض )و( 
سينظر امل تل   وثائق التفويض املقدمة من أطراف اتفاق باريس،  معلوماال أساسية: -26

 وسيمقدم تقرير  عن وثائق التفويض إ  مؤمتر/اجتما  أطراف باريس لعتماد .
اجتمــا  أطــراف بــاريس إ  املوافقــة علــى التقريــر املتعلــق بوثــائق ســيمدعى مؤمتر/ اهجــراء: -27

ومجـــوز للممثلـــني أن يشـــاركوا   تفـــويض ممثلـــي األطـــراف الـــلين  ذـــرون الـــدورة األو  للمـــؤمتر. 
 أعمال الدورة بصفة مؤقتة   انتظار هلا اهجراء.

 من اتفاق باريس 6مسائل متعلقة بالمادة  -3 
مـــن  11بـــالفقرة  للوليـــاال الـــواردة   اتفـــاق بـــاريس وعمـــالو  وفقـــاو  معلومـــاال أساســـية: -28

، يتوقــع أن تنظـر الــدورة األو  ملؤمتر/اجتمـا  أطــراف بـاريس   مقــرراال بشــ ن 21-/م أ1 املقـرر
الطرائـــق واهجـــراءاال واملبـــاد  التوجي يـــة املتعلقـــة بتنفيـــل اتفـــاق بـــاريس وتعتمـــدها. وعـــالوة علـــى 

عيتـــان مشـــاريع مقـــرراال يو ـــى اـــا عـــن مـــؤمتر األطـــراف لينظـــر في ـــا كلـــ ، ســـتعد اةي تـــان الفر 
، قــا   كلــ  21-/م أ1للمقــرر  مؤمتر/اجتمــا  أطــراف بــاريس   دورتــ  األو  ويعتمــدها، وفقــاو 

 ما يتعلق قا يلي:
 ؛21-/م أ1من املقرر  35-22من اتفاق باريس، والفقراال  4املادة  )أ( 
 ؛21-/م أ1ن املقرر م 40-36، والفقراال 6املادة  )ب( 
 ؛21-/م أ1من املقرر  45و 42و 41، والفقراال 7املادة  )ج( 
 ؛21-/م أ1من املقرر  51-47، والفقراال 8املادة  )د( 
 ؛21-/م أ1من املقرر  64-52، والفقراال 9املادة  )هـ( 
 ؛21-/م أ1من املقرر  70-66، والفقراال 10املادة  )و( 
 ؛21-/م أ1من املقرر  83-81 ، والفقراال12و 11املادتان  )ز( 
 ؛21-/م أ1من املقرر  98-84، والفقراال 13املادة  )ح( 
 ؛21-/م أ1من املقرر  101-99، والفقراال 14املادة  )ط( 
 .21-/م أ1من املقرر  103و 102، والفقرتان 15املادة  )أ( 

اتفــاق    أأ مســ لة أخــرى تتعلــق بتنفيــل وســينظر مؤمتر/اجتمــا  أطــراف بــاريس أيذــاو  -29
 باريس.

، مـع مراعــاة : رقـا يـود مؤمتر/اجتمـا  أطـراف بـاريس اضـاك أأ إجـراء يـرا  مناسـباو اهجـراء -30
 سرعة بدء نفاك اتفاق باريس وما قد ي تل على كل  من أثر على الولياال امللكورة أعال .
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 الجزش الرفيع المستوى -4 
 تشرين الثاين/نوفمرب.  15اء، الثالثيوم سيمفتتح اجلزء الرفيع املستوى  باح  -31
وسيمســـــتمع إ  البيانـــــاال الوطنيـــــة   اجللســـــاال العامـــــة املشـــــ كة بـــــني مـــــؤمتر األطـــــراف  -32

 15ومؤمتر/اجتمـــا  أطـــراف كيوتـــو ومؤمتر/اجتمـــا  أطـــراف بـــاريس املقـــرر عقـــدها يـــومي الثالثـــاء 
نــ  ســتمتاح فر ــة واحــدة ب  وينبكــي أن هلــيط األطــراف علمــاو تشــرين الثــاين/نوفمرب.  16واألربعــاء 

ومي ـن أن يـدب بالبيانـاال الوطنيـة رئـيس الدولـة لإلدلء ببيان وط  خالل اجلـزء الرفيـع املسـتوى. 
 أو اا ومة أو وزير أو رئيس الوفد. 

وست ون هناد قائمة واحدة باملت لمني، وسي خل كـل طـرف، قـا   كلـ  األطـراف    -33
ورقـا تـود األطـراف أن و و  اتفاق باريس، ال لمة مـرة واحـدة فقـط. التفاقية و  بروتوكول كيوت

هلــيط علمــاو بــ ن البيانــاال مجــل أل تتوــاوز مــدة ثــالث دقــائق، اســتناداو إ  توجيــ  هي ــة التنفيــل 
وتشــوَّع . (8)الــلأ  ــ  األطــراف وراســاء اجللســاال علــى اختتــام املــؤمتراال   الوقــت املناســل

األطـــراف بقـــوة علـــى اهدلء ببيانـــاال باســـم جمموعـــاال، ل ي خـــل أعذـــااها ااخـــرون ال لمـــة، 
وإنصــافاو جلميــع املت لمــني، ســيمطبَّق هلديــد الوقــت تطبيقــاو وســيتاح وقــت إضــا  ةــل  البيانــاال. 

ام هـلا ووفقاو ملمارسة األمم املتحـدة، سـوف تسـتخدم آليـة ملسـاعدة املت لمـني علـى احـ   ارماو. 
وسـيمقاطع املت لمـون إكا وسيستعان بنظام تنبي  للمت لمني عند شاوز الوقت احملدد. ااد الزم . 

 ما شاوزوا الوقت احملدد.
وستمنشر النصوم ال املة للبياناال الرةية علـى موقـع التفاقيـة اهطاريـة الشـب ي، ولـن  -34

 نشر البياناال على املوقع الشب ي لالتفاقية اهطاريـة، يمرجـى ول ي يتس تمعمَّم   نسخة ورقية. 
مــن األطــراف الــ  ســتمدب ببيانــاال أثنــاء اجلــزء الرفيــع املســتوى أن ترســل مســبقاو نســخة مــن البيــان 

 .<external-relations@unfccc.int>إ  العنوان التاب: 
تشــرين  28ايــة يــوم اجلمعــة، إ  غ وســيظل بــاب التســويل   قائمــة املت لمــني مفتوحــاو  -35

وقــد ضــمإلن اه ــعار بعقــد الـدورة املرســل إ  األطــراف املعلومــاال املتعلقــة . 2016األول/أكتـوبر 
 بقائمة املت لمني، قا   كل  استمارة التسويل. 

وسيمدعى ممثلو املنظماال اا ومية الدولية واملنظماال املشاركة بصفة مراقل إ  اهدلء  -36
ـــــع املســـــتوى. ببيانـــــاال  ـــــو   اجلـــــزء الرفي وســـــيعقد مـــــؤمتر األطـــــراف ومؤمتر/اجتمـــــا  أطـــــراف كيوت

 تشــرين الثـــاين/ 17ومؤمتر/اجتمــا  أطــراف بــاريس جلســة عامــة مشـــ كة  ــبيحة يــوم اخلمــيس، 
 نوفمرب، لالستما  إ  هل  البياناال.

__________ 

(8) .218، الفقرة FCCC/SBI/2014/8 
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توـــاوز دقيقتـــني. وينبكـــي اضـــاك ال تيبـــاال الالزمـــة لـــإلدلء بتلـــ  البيانـــاال   مـــدة ل ت -37
وسينشـر الـنا ال امـل للبيانـاال أعـال (.  33وسيطبق هلديد الوقت تطبيقاو  ارماو )انظر الفقـرة 

 أعال (. 34الرةية   املوقع الشب ي لالتفاقية اهطارية، ولن يعمَّم   نسخة ورقية )انظر الفقرة 

 مسائل أخرى -5 
ألعمــــال أيــــة مســــائل أخــــرى يوجــــ  انتبــــا  ســــتمتناول   إطــــار هــــلا البنــــد مــــن جــــدول ا -38

 مؤمتر/اجتما  أطراف باريس إلي ا.

 اختتام الدورة  -6 

 اعتماد تقرير مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس )أ( 
ســــيعد  مشـــــرو  تقريــــر عــــن أعمــــال دورة مـــــراكش كــــي ينظــــر فيـــــ   معلومــــاال أساســــية: -39

 مؤمتر/اجتما  أطراف باريس ويعتمد    هناية الدورة. 
: ســــيدعى مؤمتر/اجتمــــا  أطــــراف بــــاريس إ  النظــــر   مشــــرو  التقريــــر واهكن اهجــــراء -40

 للمقرر باست مال التقرير بعد الدورة هلت توجي  الرئيس وقساعدة من األمانة.

 إغالق الدورة ()ب 
ســـيدعى مؤمتر/اجتمـــا  أطـــراف بـــاريس إ  اضـــاك قـــرار بشـــ ن اســـتمرار العمـــل وإغـــالق  -41

 الدورة.
    


