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أولا -مقدمة
 -1وفقاً للمادة  19من مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف( )1الذي يطبقه االاهاً مهؤمتر
األطراف العامل بوصهه اجممهاع األطهراف ت اتههار بهاميمت (مؤمتر/اجممهاع بطهراف بهاميمت) ،مه
تعديل ما يلزم تعديله "تُقهدمم واها ت تههويمل املمثلهذ وكهذلء بملهال املمثلهذ املنهاوبذ وامل مشهامين
إىل األمانة ت موعد ال يمجهاو بمبعهاً وعشهرين اهاعة بعهد افممهاد الهدومة إن بم هن كمها يبله بي
تغاه ههق الاه ههت ت ت ه ههوين الوفه ههود إىل األمانه ههة وتصه ههدم واه هها ت المهه ههويمل إمه هها عه ههن م ه ههامت الدوله ههة
بو احل ومهة وإمهها عهن و يههر ا امجاهة بو تصههدم إذا كهان األمههر يمعلهت ةنظمههة للم امهل اال مصههادي
اإل لامي ،عن ال لطة املخمصة ت تلء املنظمة"
 -2وإض ههافة إىل ذل ههء ت ههن امل ههادة  20م ههن مش ههروع النظ ههام ال ههداخلي ال ههذي يطبقه ه االاه هاً
مؤمتر/اجممههاع بط هراف بههاميمت ،م ه تعههديل مهها يلههزم تعديل ه  ،علههن بن "يهم ه م م ه بي دومة
واا ت المهويمل ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف"
-3

__________

()1

وت ضول ما تقدم ،يقدم هذا المقرير إىل مؤمتر/اجمماع بطراف باميمت
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ثانيا -وث ااائق تف ااويض األطا اراف ف ااي ال اادورة األول ااى لم ااؤتمر األطا اراف العام اال
بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس
 -4اجمم ه ه امل م ه ه ت  17تش ه هرين الثه ههاين/نوفمرب  2016لهم ه ه
دممها األطراف ت اتهار باميمت

واه هها ت المهه ههويمل ال ه ه

 -5و ههد عرضههى علههن امل مه مههذكرة مؤمخههة  16تشهرين الثههاين/نوفمرب  2016مق ّدمههة مههن
األمانههة المنهاذيههة بشههةن االههة واهها ت تهههويمل املمثلههذ املشههامكذ ت الههدومة وتههرد بدنههاه املعلومهها
الوامدة ت هذه املذكرة
 -6و ههدمى ت  16تشهرين الثههاين/نوفمرب  2016واهها ت تهههويمل مملاههة صههادمة إمهها عههن م ههامت
الدول ههة بو احل وم ههة بو ع ههن و ي ههر ا امجا ههة بو ع ههن ال ههلطة املخمص ههة ت اال ههة منظم هها الم ام ههل
اال مصادي اإل لامي ،علهن النمهو املنصهول علاه ت املهادة  19مهن مشهروع النظهام الهداخلي الهذي
يطبق ه االا هاً مؤمتر/اجممههاع بط هراف بههاميمت م ه تعههديل مهها يلههزم تعديل ه  ،وذلههء فامهها ي ه ثلههي
األط هراف ال ههبعة وا م ههذ المالاههة املشههامكة ت الههدومة وهههي االحتههاد األومويب ،واألمجنمههذ ،وبلباناهها،
وبملاناا ،واإلماما العرباة املممدة ،وآي لندا ،وبهابوا ياناها ايديهدة ،وبهامايواي ،والربا يهل ،والربتغهال،
وب ههروين دام ال ه م ،وبلا ههز ،وب ههنغ ديش ،وبولن ههدا ،وبولاها هها (دول ههة  -املمع ههددة القوما هها ) ،وب ههقو،
وبهها مو  ،وتايلنههد ،وتوفههالو ،وتونغهها ،وجههزم البهامهها ،وجههزم كههو  ،وجههزم ماملههال ،ودولههة فل ههطذ،
واه ههانى فن ه ههنى وج ه ههزم يرينه ههادين ،وا ه ههانى كاه ههممت ون ه ههاهمت ،واه ههانى لوا ه ههاا ،واه ههري الن ه هها،
والوفاكاا ،وانغافومة ،واوا يلند ،وال هويد ،وااشهال ،ويرينهادا ،وياانها ،وفرن ها ،وفاجهي ،وكنهدا،
وكوامامي ا ،ومالطة ،ومايل ،ومديشقر ،واملغرب ،وامل اء ،ومنغولاها ،وموميشهاو  ،وما رونازيها
(والي ه هها  -املوا ه ههدة) ،والن ه ههروي  ،والنم ه هها ،وناب ه ههال ،والناج ه ههر ،وناو يلن ه ههدا ،واهلن ه ههد ،وهن ه ههدوما ،
وهنغاميا ،والواليا املممدة األمري اة ،والاونان
 -7وإضافة إىل ذلء ،تلقى األمانة ت  16تشرين الثهاين/نوفمرب  ،2016معلومها بشهةن
تعاههذ ثلههذ مشههامكذ ت الههدومة ومد مههن األط هراف األمبعههة والعش هرين المالاههة عههن طريههت نظههام
الم هجال اإلل ه وين وههي بنماغهوا وبربههودا ،وبوينهدا ،وبوكراناهها ،وبههاالو ،وبربهادو  ،وبنمهها ،وجههزم
الامان ،ومجهومية بفريقاا الواطن ،ومجهومية كوميا الشعباة الدميقراطاة ،ومجهومية الو الدميقراطاة
الشعباة ،ودومانا ا ،وموانهدا ،واهاموا ،وال هنغال ،والصهومال ،والصهذ ،ويانها ،وياناها ،وفهانواتو،
وال امقون ،وكقيبا  ،وملديف ،وناماباا ،وناومو
 -8وباإللههامة إىل مهها ومد بع ه ه ،وافههت امل م ه علههن واهها ت تهههويمل ثلههي مجاه األط هراف،
علن بن تُقدمم واا ت المهويمل الرملاة ملمثلي األطهراف املشهام إلاهها ت الهقهرة  7بعه ه إىل األمانهة
ُ
ت ب ههرب و ههى ههن ووافههت امل م ه علههن تقههدإ هههذا المقريههر إىل مؤمتر/اجممههاع بطهراف بههاميمت
وفق هاً للم ههادة  20م ههن مشههروع النظ ههام ال ههداخلي الههذي يطبق ه مؤمتر/اجمم ههاع بط هراف ب ههاميمت م ه
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تعههديل مهها يلههزم تعديل ه ووافههت امل م ه بيع هاً علههن بن يوصههي مؤمتر/اجممههاع بط هراف بههاميمت بههةن
يقبهل واهها ت تههويمل ثلههي مجاه األطهراف املهذكومة ت هههذا المقريهر علههن بن تُقهدمم واهها ت المهههويمل
الرملاههة ملمثلههي األط هراف املشههام إلاههها ت الهقههرة  6بع ه ه إىل األمانههة ت ب ههرب و ههى ههن وفق هاً
للمههادة  21مههن مشههروع النظههام الههداخلي الههذي يطبق ه مؤمتر/اجممههاع بط هراف بههاميمت االا هاً م ه
تعديل ما يلزم تعديل
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