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طلرعبقيةألطإلابريةألاشأنأل
رغيّاألطل نبخ
مؤؤمر األطراؤؤاطعألطل بمؤؤهألاجتؤؤع ألط
طرااطعألفيألااورجكجلألكيجرج أل

ؤؤب أل

طلدورةألطلثبنيةألعشاة أل
مراكش 18-7 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2016
البند (2أ) من جدول األعمال املؤقت
طل سبئهألطل نظي ية أل
إقاطرأل دولألطرع بل أل

أل أل دولألطرع بلألطل مقتألوشاوح أل
أل ألمذكاةألمقدمةألمنألطرمينةألطل نعيذية أل
دولألطرع بلألطل مقت أل

ألأو أللا-

-1

افتتاح الدورة .

-2

املسائل التنظيمية :
(أ)

إقرار جدول األعمال؛


املكتب؛
(ب) انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من

-٣

(ج)


الفرعيتني؛
تنظيم األعمال ،مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني

(د)

املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض؛

(ﻫ)

كيوتو .
حالة التصديق على تعديل الدوحة لربوتوكول 

تقريرا اهليئتني الفرعيتني:
(أ)

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

(ب) تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ .
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-٤


النظيفة.
املسائل املتعلقة بآلية التنمية

-٥

املسائل املتعلقة بالتنفيذ املشرتك.

-6

تقرير جلنة االمتثال.

-7

املسائل املتعلقة بصندوق التكيف(:)1
(أ)

تقرير جملس صندوق التكيف؛

(ب) االستعراض الثالث لصندوق التكيف .
-8

التقرير املتعلق باجتماع املائدة املستديرة الوواار الرفيوا املسوتوى بشونن ايوادة الومووح يف
االلتزامات مبوجب بروتوكول كيوتو.

-٩

املعلوم ووات املقدم ووة م وون األيف و ورا املدرج ووة يف املرف ووق األول ل تفاقي ووة واس ووتعراض ﻫ ووذ
املعلومات(: )2
(أ)


الويفنية؛
الب غات

(ب)

تقارير التجميا واحملاسبة النهائية املتعلقة بفورتة االلتوزاا األوى لأليفورا املدرجوة
يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو؛

(ج)

تقرير التجميوا واحملاسوبة السونو املتعلوق بفورتة االلتوزاا الثانيوة لأليفورا املدرجوة
يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو.

 -10بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو .
 -11املسائل املتعلقة مبا يلي:
(أ)

كيوتو ؛
الفقرة  ٣من املادة  2من بروتوكول 

(ب)

الفقرة  1٤من املادة  ٣من بروتوكول كيوتو .

 -12مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إى مؤمتر األيفورا العامول بوصوفج اجتمواع األيفورا
يف بروتوكول كيوتو.
 -1٣املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية:

__________

()1

()2

2

(أ)

تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعاا  201٥؛

(ب)

أداء امليزانية لفرتة السنتني .2017-2016

تشمل شروح جدول األعموال املؤقوت للودورة الثانيوة والعشورين ملوؤمتر األيفورا يف إيفوار البنود الفرعوي مون جودول
األعمال املتعلق بتنظيم األعمال الواليوة الوواردة يف املقورر /1ا أإ ،11-الفقورة  ،٩الوذ دعوا موؤمتر األيفورا إى
أن يولووب يف دورتووج الثانيووة والعش ورين إى الفريووق العاموول املخصووس املعووط باتفوواق بوواريس أن يضووولا باألعمووال
التحضريية الضرورية بشنن املسنلة املشار إليها يف الفقرة  8من املقرر نفسج.
يرد تعريف مصولح "يفر مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  7من املادة  1من بروتوكول كيوتو.
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 -1٤اجلزء الرفيا املستوى:
(أ)

بيانات األيفرا  ؛

(ب)

بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب:

 -1٥مسائل أخرى.
 -16اختتاا الدورة:
(أ)

اعتموواد تقري وور م وؤمتر األيف ورا العاموول بوص ووفج اجتموواع األيف ورا يف بروتوك ووول
كيوتو عن دورتج الثانية عشرة؛

(ب)

إغ ق الدورة.

عبمة أل
ثبنيألبا -ألطل نظيمألطل ق َاحألرع بلألطلدورة:ألنبذةأل 
ألأل(أ) ألسينبريجألادءألطل هألوإنجبزهألفيأل يعألطلهيئبت أل
 -1سوويفتتح الوودورة الثانيووة والعشورين ملوؤمتر األيفورا رئوويس موؤمتر األيفورا يف دورتووج احلاديووة
والعشورين ،وسوويقرتح انتخوواب رئوويس الوودورة الثانيووة والعشورين للموؤمتر ،الووذ سوويتوى أيضووا رئاسووة
مؤمتر األيفرا العامل بوصوفج اجتمواع األيفورا يف بروتوكوول كيوتوو (مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو) يف
دورتج الثانية عشرة .وسيتسو عندئوذ ملوؤمتر األيفورا أن يتنواول بعوض البنوود التنظيميوة واإلجرائيوة
املدرجة يف جدول أعمالج املؤقت ،مبا يف ذلك إقرار جودول األعموال وتنظويم األعموال .وسويحيل
موؤمتر األيفورا بنووودا موون جوودول أعمالووج إى اهليئتووني الفوورعيتني ،حسووب االقتضوواء .وسوورتفا بعوود
ذلووك اجللسووة العامووة االفتتاحيووة مل وؤمتر األيف ورا  .وموون مثَّ ،سوويفتتح ال ورئيس الوودورة الثانيووة عشوورة
ملؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو ويتناول بعض البنوود التنظيميوة واإلجرائيوة مون جودول أعموال املوؤمتر،
وبعد ذلك ،ترفا اجللسة العامة االفتتاحية ملؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو.
 -2وسوويعقد م وؤمتر األيف ورا ومؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو ،بعوود افتتوواح أعماهلمووا ،جلسووة
عامة مشرتكة ل ستماع إى بيانوات باسوم جمموعوات األيفورا  .واسوتنادا إى التوجيوج الوذ حيوث
األيفورا ورؤسوواء اجللسووات علووى إجنوواا أعمووال امل وؤمتر يف الوقووت املناسووب ،موون املزمووا أن تكووون
()٣
البيانات املدى هبا باسم جمموعات األيفرا موجزة .
قرر أن تقرتن اجتماعات الدورات التالية للهيئات الفرعية بالودورة الثانيوة والعشورين
 -٣وقد ت ّ
ملؤمتر األيفرا والدورة الثانية عشرة ملؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو:

املشورة)؛

(أ)

الوودورة امامسووة واألربعووون للهيئووة الفرعيووة للمشووورة العلميووة والتكنولوجيووة (ﻫيئووة

__________

()٣
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(ب)

الدورة امامسة واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ (ﻫيئة التنفيذ)؛

(ج) اجلووزء الثوواين موون الوودورة األوى للفريووق العاموول املخصووس املعووط باتفوواق بوواريس
(فريق اتفاق باريس).
 -٤وسوويعقد م وؤمتر األيفورا ومؤمتر/اجتم وواع أيفورا كيوتووو جلسووات عامووة خ و ل األسووبوع
األول للمؤمتر لتناول بنود جودو أعماهلموا الو ح لول إى ﻫيئوة املشوورة أو ﻫيئوة التنفيوذ أو فريوق
اتفاق باريس.
 -٥وخ و ل م وؤمتر م وراكش ،سووتنظم االجتماعووات مبووا يتماشووى مووا اسووتنتاجات ﻫيئووة التنفيووذ موون
أج وول ض وومان التقي وود مبمارس ووات واض ووحة وفعال ووة إلدارة الوقو وت ،فضو و ع وون اإلجو وراءات واملمارس ووات
()٤
.
العملية الوجيهة ال تتفق عليها مجيا األيفرا
 -6ولضمان جتهيز مشاريا النصوص وإتاحتها جبميا اللغات الرمسية لألموم املتحودة قبول عرضوها
علوى موؤمتر األيفورا ومؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو للنظور فيهوا واعتمادﻫوا ،ولكوي يتسو اختتواا املوؤمتر
يف الوقت املناسب ،جيب أن ُتتتم مجيوا املفاوضوات يف موؤمتر األيفورا ومؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو
حبلول يوا األربعاء 16 ،تشرين الثاين/نوفمرب.
 -7ووفقا ل ستنتاجات ال اعتمدهتا ﻫيئة التنفيذ يف دورهتا األربعني( ،)٥حدِّد موعود انتهواء
مجيووا اجللسووات قبوول السوواعة  18/00يف مجيووا األيوواا إلتاحووة وقووت كووا ا لأليفورا وا موعووات
اإلقليمية للتحضوري للجلسوات اليوميوة ،ولكون جيووا يف اورو اسوتثنائية ،حسوب احلالوة ،مواصولة
اجللسات ملدة ساعتني إى ث ث ساعات.
 -8وأوصت ﻫيئة التنفيوذ األمانوة أيضوا بونن تتبوا يف تنظويم فورتات الودورات املمارسوة القائموة
علووى عوودا عقوود أكثوور موون جلسووتني موون اجللسووات العامووة و/أو جلسووات أفرقووة االتصووال يف وقووت
واحد ،واحلرص ،قدر اإلمكان ،على عدا عقد أكثر من ست جلسات ،مبا فيهوا اجللسوات غوري
الرمسية ،يف وقت واحد( .)6وأوصت ﻫيئة التنفيوذ األمانوة كوذلك بونن تواصول ،عنود وضوا اجلودول
الووزمط للجلسووات ،مراعوواة القيووود الو تواجههووا الوفووود ،وأن تتجنووب قوودر اإلمكووان التعووارض بووني
مواعيد اجللسات ال تتناول قضايا مماثلة.
 -٩وسيسرتشوود مببووادن االنفتوواح والشووفافية والشوومول يف تنظوويم العموول خ و ل م وؤمتر م ور 
اكش.
ولقيقا هلذ الغاية ،سيستمر بذل اجلهود ،على غرار ما حصل يف املؤمترات األخرية ،لتجسويد ﻫوذ
املبووادن موون خ و ل عقوود جلسووات عامووة غووري رمسيووة للوقووو علووى مووا أحوورا موون تقوودا ،وضوومان
الش ووفافية ،وتعزي ووز إتاح ووة الوث ووائق إلكرتوني ووا ،واإلعو و ن ع وون اجللس ووات يف الوقو وت املناس ووب ،وب ووث
معلومات اجللسات عرب دائرة تلفزيونية مغلقة ومن خ ل املوقا الشبكي ل تفاقية اإليفارية وتويرت.

__________

()٤
()٥
()6
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(ب) ألطلجزءألطلافيعألطل س جى أل
أل أل
 -10س وويفتتح اجل ووزء الرفي ووا املس ووتوى ص ووباح ي وووا الث ث وواء 1٥ ،تشو ورين الث وواين/ن وووفمرب (انظ وور
الفقرات  70-6٣أدنا 
).
 -11ويف  8آب/أغسوس  ،2016أرسل ملك املغرب دعووات إى رؤسواء الودول واحلكوموات
حلضور اجلزء الرفيا املستوى يووا الث ثواء  1٥تشورين الثواين/نوفمرب .وسوتتلقى األيفورا  ،قبول افتتواح
مؤمتر مراكش ،معلومات إضافية عمن سيشارك فيج من القادة.

مقت أل

ثبلثألبا -ألشاوحأل دولألطرع بلألطل
أل -1ألطف بحألطلدورة أل
 -12سيفتتح رئيس الدورة الثانيوة والعشورين ملوؤمتر األيفورا  ،السويد صو ح الودين موزوار ،الودورة
الثانية عشرة ملؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو ويتووى رئاسوتها .وقود ع ّوني السويد موزوار ا موعوة األفريقيوة
وفقا ملبدأ تناوب ا موعات اإلقليمية على الرئاسة .
أل -2ألطل سبئهألطل نظي ية أل
أل(أ) ألإقاطرأل دولألطرع بل أل
 -1٣معلوم و ووات أساس و ووية :أع و و و ّدت األمان و ووة ،باالتف و وواق م و ووا رئ و وويس ال و وودورة احلادي و ووة عش و وورة
ملؤمتر/اجتموواع أيفورا كيوتووو مشووروع جوودول األعمووال املؤقووت للوودورة الثانيووة عشوورة ملؤمتر/اجتموواع
أيفرا كيوتو ،بعد التشاور ما املكتب واأليفرا (.)7
 -1٤اإلجراء :سيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو إى إقرار جدول أعمالج .
FCCC/KP/CMP/2016/1

جدول األعمال املؤقت وشروحج .مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية

(ب) ألطن خببألأعضبءأليحلجنألمحهألأعضبءألمنألطل ك ب أل
أل أل
 -1٥معلوم ووات أساس ووية :إذا كو ووان أ عضو ووو مو وون أعضو وواء املكتو ووب ثو وول دولو ووة ليسو ووت يفرفو ووا
يف بروتوكووول كيوتووو ،لووزا إج وراء مشوواورات لتعيووني مرشووح ثوول يفرفووا يف الربوتوكووول ليحوول حموول ﻫووذا
العض ووو ،وفق ووا للفق وورة  ٣م وون امل ووادة  1٣م وون بروتوك ووول كيوت ووو .واأليفو ورا م وودعوة إى الرج وووع إى
املقررين /٣6ا أ 7-و/2٣ا أ 18-والنظر بصورة فعلية يف ترشيح نساء لشغل املناصوب االنتخابيوة
يف أية ﻫيئة منشنة مبقتضى االتفاقية أو بروتوكول كيوتو.
__________

()7
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 -16اإلجراء :سويدعى مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو ،حسوب االقتضواء ،إى انتخواب أعضواء
إضووافيني يف مكتووب الوودورة الثانيووة والعش ورين مل وؤمتر األيف ورا والوودورة الثانيووة عشوورة ملؤمتر/اجتموواع
أيفرا كيوتو ليحلوا حمل أ أعضاء ثلون دوال ليست أيفرافا يف بروتوكول كيوتو.
(ج) ألرنظيمألطرع بل،ألا بألفيألذلكألأع بلألدورريألطلهيئ ينألطلعاعي ين أل
أل أل
 -17اإلجوراء :سوويدعى مؤمتر/اجتموواع أيفورا كيوتووو إى االتفوواق علووى تنظوويم أعمووال الوودورة،
مبووا يف ذلووك اجلوودول الووزمط املقوورتح للجلسووات (انظوور الفقورات  11-1أع و ) وإحالووة البنووود إى
ﻫيئة املشورة وﻫيئة التنفيذ على النحو املبني يف إيفار بنود جدول األعمال ذات الصلة.
 -18وسيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو أيضا إى تنظيم األعمال تنظيما يتسوم مبوا يكفوي
من املرونة ل ستجابة للظرو والتووورات املسوتجدة ،ويسرتشود مببوادن االنفتواح والشوفافية والشومول،
ومن شننج أن يكفل الوفاء بالواليات املسندة إليج يف دورتج الثانية عشرة. 
FCCC/CP/2016/1


التنفيذية
جدول األعمال املؤقت وشروحج .مذكرة مقدمة من األمينة

FCCC/SBSTA/2016/3

جدول األعمال املؤقت وشروحج .مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2016/9


التنفيذية
جدول األعمال املؤقت وشروحج .مذكرة مقدمة من األمينة

(د) ألطل جطفقةألعلىألطل قاياألطل لقألاجثبئقألطل عجيض أل
أل أل
 -1٩معلومات أساسية :سوينظر املكتوب يف وثوائق التفوويض املقدموة مون األيفورا يف االتفاقيوة،
وسيقدا تقرير عن وثائق التفويض إى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو العتماد (.)8
 -20اإلج وراء :سوويدعى مؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو إى املوافقووة علووى التقريوور املتعلووق بوثووائق
تف ووويض ممثل ووي األيف ورا الو و لض وور ال وودورة الثاني ووة عش وورة ملؤمتر/اجتم وواع أيفو ورا كيوت ووو .وجي وووا
للممثلني أن يشاركوا بصفة مؤقتة يف انتظار ﻫذا اإلجراء.
أل(هؤ) ألحبلةألطل صديقألعلىألر ديهألطلدوحةأللباورجكجلألكيجرج أل
 -21معلومات أساسية :سيعرض علوى مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو تقريور عون حالوة صوكوك
القبول ال تلقاﻫا الوديا فيما يتعلق بتعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو.
وود مؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو اإلحايفووة علمووا باملعلومووات املقدمووة موون
 -22اإلج وراء :قوود يو ّ
األمانووة ودع وووة األيف ورا ال و تعتووزا إي ووداع صووكوك قبوهل ووا بتعووديل الدوح ووة لربوتوكووول كيوت ووو إى
التعجيل بذلك.

__________

()8

6

ينس املقرر /٣6ا أإ  1-على أن وثائق التفويض الواردة من األيفرا يف بروتوكول كيوتو تكوون صواحلة ملشواركة
ممثليهووا يف دورات م وؤمتر األيف ورا وم وؤمتر األيفرا /اجتموواع األيف ورا  ،وأن مكتووب م وؤمتر األيف ورا يقوودا تقريوورا
واحدا عن وثائق التفويض للموافقة عليها ،وفقا لإلجراءات املتبعة ،إى موؤمتر األيفورا وموؤمتر األيفرا /اجتمواع
األيف ورا  .وللحص ووول عل ووى مزي وود م وون املعلوم ووات ع وون تق وودو وث ووائق التف ووويض ،انظ وور ج وودول األعم ووال املؤق ووت
وشروحج اماص بالدورة  22ملؤمتر األيفرا ( ،)FCCC/CP/2016/1الفقرتان  ٣2و.٣٣
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أل -3ألرقاياطألطلهيئ ينألطلعاعي ين أل
أل(أ) ألرقاياألطلهيئةألطلعاعيةأللل شجرةألطل ل يةألوطل كنجلج ية أل
 -2٣معلومووات أساسووية :سوويبلّر رئوويس ﻫيئووة املشووورة عوون أيووة مشوواريا مقووررات واسووتنتاجات
يوصووى هبووا يف الوودورتني الرابعووة واألربعووني وامامسووة واألربعووني للهيئووة كووي ينظوور فيهووا مؤمتر/اجتموواع
أيفو ورا كيوت ووو ويعتم وودﻫا يف دورت ووج الثاني ووة عش وورة ،كم ووا س وويبلر ع وون أي ووة قض ووايا أخ وورى كلّ ووف
مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو ﻫيئة املشورة بالنظر فيها.
 -2٤اإلج وراء :س وويدعى مو وؤمتر األيفرا /اجتم وواع األيفو ورا إى اإلحايف ووة علم ووا بالتق وودا احمل وورا يف
أعمال ﻫيئة املشورة يف عاا  2016وإى النظر يف مشاريا املقررات واالستنتاجات املوصى باعتمادﻫا.
FCCC/SBSTA/2016/2

تقري وور اهليئ ووة الفرعي ووة للمش ووورة العلمي ووة والتكنولوجي ووة ع وون دورهت ووا الرابع ووة

2016
واألربعني ،املعقودة يف بون يف الفرتة من  16إى  26أيار/مايو

أل(ب) ألرقاياألطلهيئةألطلعاعيةأللل نعيذ أل
 -2٥معلومو ووات أساسو ووية :سو وويبلّر رئو وويس اهليئو ووة الفرعيو ووة للتنفيو ووذ عو وون أيو ووة مشو وواريا مقو ووررات
واسووتنتاجات يوصووى هبووا يف الوودورتني الرابعووة واألربعووني وامامسووة واألربعووني للهيئووة كووي ينظوور فيهووا
مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتووو ليعتموودﻫا يف دورتوج الثانيووة عشوورة ،كمووا سويبلر عوون أيووة قضووايا أخوورى
كلف مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو ﻫيئة التنفيذ بالنظر فيها.
 -26اإلج وراء :سوويدعى مؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو إى اإلحايفووة علمووا بالتقوودا احملوورا يف أعمووال
ﻫيئة التنفيذ يف عاا  2016والنظر يف مشاريا املقررات واالستنتاجات املوصى باعتمادﻫا .
FCCC/SBI/2016/8

Add.1
و

تقريوور اهليئووة الفرعيووة للتنفيووذ عوون دورهتووا الرابعووة واألربعووني املعقووودة يف

2016
بون ،يف الفرتة من  16إى  26أيار/مايو

أل -4ألطل سبئهألطل لقةألاآليةألطل ن يةألطلنظيعة أل
 -27معلومووات أساسووية :يتضو ّومن التقريوور السوونو املقوودا موون ا لووس التنفيووذ ليووة التنميووة
النظيفة إى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو معلومات عن التقودا احملورا يف تنفيوذ آليوة التنميوة النظيفوة
بفضل اإلجراءات ال اُتذﻫا ا لس أثناء آخور سونة مون سونوات عملوج( .)٩ويتنواول التقريور أيضوا

__________

()٩
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توونس الفق ورات  ٥-2موون مرفووق املقوورر /٣ا أإ ،1-علووى أن يق و ّدا ا لووس التنفيووذ ليووة التنميووة النظيفووة تقري ورا عوون
أنشوووتج إى كوول دورة موون دورات م وؤمتر األيفرا /اجتموواع األيف ورا  ،ويسووتعرض م وؤمتر األيفرا /اجتموواع األيف ورا
التقووارير السوونوية ويق ودا اإلرشووادات ويتخووذ الق ورارات ،حسووب االقتضوواء .ووفقووا ملووا يفلبووج م وؤمتر األيف ورا /اجتموواع
األيف ورا يف دورتيووج الثانيووة والثالثووة ،يغوووي التقريوور املقوودا إليووج موون ا لووس الفوورتة املمتوودة موون الوودورة السووابقة مل وؤمتر
األيفو ورا /اجتم وواع األيفو ورا إى اجتم وواع ا ل ووس التنفي ووذ ال ووذ يس ووبق مباش وورة االجتم وواع ال ووذ يعق وود ا ل ووس
).
باالقرتان ما دورة مؤمتر األيفرا /اجتماع األيفرا (املقرر /1ا أإ ،2-الفقرة  ،11واملقرر /2ا أإ ،٣-الفقرة  7
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مسووائل اإلدارة ،وكووذلك توصوويات ا لووس التنفيووذ بشوونن مسووائل حمووددة ،مبووا فيهووا املسووائل ال و
يفلبها مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو يف السنوات السوابقة .وسويقدِّا رئويس ا لوس تقريورا شوفويا إى
موؤمتر/اجتموواع أيفورا كيوتووو يسولِّ فيووج الضوووء علووى مهوواا ا لووس وإجناااتووج خو ل العوواا املاضووي
وعلى التحديات ال ستواجج يف املستقبل.
 -28اإلجو وراء :س وويدعى مؤمتر/اجتم وواع أيفو ورا كيوت ووو إى اإلحايف ووة علم ووا ب ووالتقرير الس وونو
للمجلس وتقدو إرشادات تتعلق بآلية التنمية النظيفة.
 -2٩وس وويدعى مؤمتر/اجتم وواع أيف ورا كيوت ووو ك ووذلك إى انتخ وواب أعض وواء ا ل ووس التنفي ووذ
وأعضائج املناوبني .
FCCC/KP/CMP/2016/4

ملزيد املعلومات ،انظر

التقري وور الس وونو للمجل ووس التنفي ووذ لي ووة التنمي ووة النظيف ووة املق ودّا إى
مؤمتر األيفرا العامل بوصفج اجتماع األيفرا يف بروتوكول كيوتو
><http://cdm.unfccc.int/

أل -5ألطل سبئهألطل لقةألابل نعيذألطل ش اك أل
 -٣0معلوم ووات أساس ووية :يتض وومن التقري وور الس وونو املقو و ّدا م وون جلن ووة اإلشو ورا عل ووى التنفي ووذ
املش وورتك (جلن ووة اإلش ورا ) معلوم ووات ع وون التق وودا احمل وورا يف إعم ووال آلي ووة التنفي ووذ املش وورتك بفض وول
اإلج وراءات ال و اُتووذهتا اللجنووة أثنوواء آخوور سوونة موون سوونوات عملهووا( .)10ويتنوواول التقري ور أيض وا
مسائل اإلدارة إضافة إى توصيات جلنة اإلشرا املتعلقة مبسائل حمددة مولوبة يف الدورة احلادية
عشرة ملؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو ،ال تشمل أفكارا بشنن التآار بني التنفيذ املشورتك وغوري مون
آليووات التخفيووف ولليوول ام وربات املكتسووبة والوودرون املسووتفادة موون التنفيووذ املشوورتك ذات الصوولة
بإمكانيووة تصووميم آليووات التخفيووف والوورواب والتفوواع ت مووا أدوات أخوورى .وسوويقدِّا رئوويس جلنووة
اإلش ورا إى م وؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو تقري ورا شووفويا مقتضووبا يس ولِّ فيووج الضوووء علووى مهوواا
اللجنة وإجناااهتا خ ل العاا املاضي وعلى التحديات ال ستواجهها يف املستقبل.
 -٣1اإلج وراء :سوويدعى م وؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو إى اإلحايفووة علمووا بووالتقرير السوونو للجنووة
اإلشرا وتقدو إرشادات تتعلق بالتنفيذ املشرتك ،لدى النظر يف ﻫذا البند من جدول األعمال.
 -٣2وس وويدعى مو وؤمتر/اجتم وواع أيفو ورا كيوت ووو ك ووذلك إى انتخ وواب أعض وواء جلن ووة اإلشو ورا
وأعضائها املناوبني.
FCCC/KP/CMP/2016/5

التقري وور الس وونو للجن ووة اإلشو ورا عل ووى التنفي ووذ املش وورتك املق وودا إى
مؤمتر األيفرا العامل بوصفج اجتماع األيفرا يف بروتوكول كيوتو

__________

( )10وفقا للمبادن التوجيهية للتنفيذ املشرتك ،تقدا جلنة اإلشرا تقريورا عون أنشووتها إى كول دورة مون دورات موؤمتر
األيفرا /اجتموواع األيفورا  .وملوؤمتر األيفرا /اجتموواع األيفورا  ،لوودى ممارسووة سوولوتج علووى التنفيووذ املشوورتك ،أن
يستعرض ﻫذ التقارير السنوية ويقدا إرشادات ويتخذ ما يلزا من قرارات ،حبسب االقتضاء.
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أل -6ألرقاياأللجنةألطلم ثبل أل
 -٣٣معلومووات أساسووية :يتضوومن التقريوور السوونو احلوواد عشوور املقو ّدا موون جلنووة االمتثووال إى
مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو( )11معلوموات عون أنشووة جلنوة االمتثوال خو ل الفورتة املمتودة مون 8
أيلول/سبتمرب  201٥إى  ٩أيلول/سبتمرب .2016
 -٣٤اإلجوراء :سويدعى موؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو إى النظور يف تقريور جلنوة االمتثوال واُتواذ
أ إجراء يرا مناسبا.
 -٣٥وسيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو أيضا إى انتخاب أعضاء جلنة االمتثال وأعضائها
املناوبني .

FCCC/KP/CMP/2016/3

التقرير السنو للجنة االمتثال املقودا إى موؤمتر األيفورا العامول
بوصفج اجتماع األيفرا يف بروتوكول كيوتو

أل -7ألطل سبئهألطل لقةألاصندوقألطل كيف :أل
أل(أ) ألرقاياألمجلسألتندوقألطل كيف أل
 -٣6معلومو و ووات أساسو و ووية :قو و وورر مؤمتر/اجتمو و وواع أيف و و ورا كيوتو و ووو ،يف مقو و وورر /1ا أإ ،٣-أن
جملس صندوق التكيف ينبغي أن يقدا تقريرا عون أنشووتج يف كول دورة مون دورات مؤمتر/اجتمواع
أيفرا كيوتو .وقرر مؤمتر/اجتماع أيفورا كيوتوو ،يف مقورر /2ا أإ ،10-أن ودد حوح حزيوران/
يونيوج  2017الرتتيبووات املؤقتوة مووا أمانوة جملووس صووندوق التكيوف والقوويّم علوى صووندوق التكيووف،
كوي يواصوول موؤمتر األيفورا العامول بوصووفج اجتموواع األيفورا يف بروتوكووول كيوتوو حبووث اميووارات
املتاحووة لوضووا ترتيبووات مؤسسووية دائمووة لألمانووة والقوويم علووى الصووندوق ،مبووا يف ذلووك عوون يفريووق
عملية تقدو عوروض مفتوحوة وتنافسوية ،وعلوى أسوان التكلفوة واإليفوار الوزمط لكول خيوار وا ثوار
القانونية واملالية املرتتبة عليج.
 -٣7ومبوج ووب املق وورر /1ا أإ ،11-يفل ووب مؤمتر/اجتم وواع أيف ورا كيوت ووو إى جمل ووس ص ووندوق
التكي ووف مواص وولة جه ووود الرامي ووة إى تبس ووي إجو وراءات اعتم وواد الكيان ووات الويفني ووة املش وورفة عل ووى
التنفيووذ ،وأن يقوودا تقري ورا بشوونن مووا حيوورا موون تقوودا إى م وؤمتر األيف ورا العاموول بوصووفج اجتموواع
األيفورا يف بروتوكووول كيوتووو يف دورتووج الثانيووة عشوورة .كمووا يفلووب إى جملووس صووندوق التكيووف أن
يدرج يف تقوارير إى مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو مزيودا مون املعلوموات عون حالوة حافظوة مشواريا
صندوق التكيف ،مبا يف ذلك املشاريا يف خمتلف مراحل توورﻫا.
__________

( )11توونس الفقوورة (2أ) موون الفوورع الثالووث موون مرفووق املقوورر /27ا أإ 1-علووى أن تقوودا جلنووة االمتثووال بكاموول ﻫيئتهووا
تقريرا عن أنشوتها إى كل دورة من الدورات العادية ملؤمتر األيفرا /اجتماع األيفرا .
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 -٣8اإلجراء :سيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتوو إى اإلحايفوة علموا بتقريور جملوس صوندوق
التكيف وتزويد باإلرشادات واُتاذ أ إجراء يرا مناسبا.
 -٣٩وسيدعى مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو أيضوا إى انتخواب أعضواء جملوس صوندوق التكيوف
وأعضائج املناوبني .
FCCC/KP/CMP/2016/2

تقرير جملس صندوق التكيف .مذكرة مقدمة مون رئويس جملوس

التكيف
صندوق

كيف أل

أل(ب) ألطلس اطضألطلثبلثأللصندوقألطل
 -٤0معلومات أساسية :يفلوب مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو إى ﻫيئوة التنفيوذ أن تشورع ،أثنواء
دورهتا الرابعة واألربعني ،يف االستعراض الثالث لصندوق التكيف ،وفقا ل ختصاصات الواردة يف
مرفق املقرر /2ا أإ ٩-أو كما قد تعدل الحقا ،وأن تقدا تقريرا إى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو
()12
يف دورتج الثانية عشرة كي يستكمل االستعراض يف دورتج الثالثة عشرة .
 -٤1نظوورت ﻫيئووة التنفيووذ يف دورهتووا الرابعووة واألربعووني يف ﻫووذ املسوونلة وأوصووت بوضووا مشووروع
مقرر يتضمن اختصاصات االستعراض كي ينظر فيج مؤمتر األيفرا يف دورتج الثانية عشرة(.)1٣
 -٤2اإلجراء :سيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو إى النظر يف اعتماد مشروع املقورر املشوار
إليج يف الفقرة  ٤1أع .
أل -8ألطل قاياألطل لقألاب ؤب ألطل بئؤدةألطل سؤ دياةألطلؤجزطررألطلافيؤعألطل سؤ جىألاشؤأنألزيؤبدةألطل ؤجحأل
فيألطلل زطمبتألا ج بألااورجكجلألكيجرج أل
 -٤٣معلومات أساسية :اعتمود مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو تعوديل الدوحوة لربوتوكوول كيوتوو
مبوجب املقرر /1ا أإ 8-الذ ينس علوى فورتة التوزاا ثانيوة مبوجوب بروتوكوول كيوتوو .وعقود يف ٥
حزي وران/يونيووج  201٤اجتموواع مائوودة مسووتديرة واار رفيووا املسووتوى نظوور يف املعلومووات املتعلقووة
باعتزاا األيفرا املدرجة يف املرفق األول أن تتعهود بالتزاموات يف فورتة االلتوزاا الثانيوة لرفوا مسوتوى
الوموح يف التزاماهتا املتعلقة بالتخفيف .وقد أعد تقريور عون اجتمواع املائودة املسوتديرة لكوي ينظور
()1٤
فيج مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو يف دورتج العاشرة .
 -٤٤وبوودأ مؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو النظوور يف ﻫووذا البنوود موون جوودول األعمووال يف دورتووج
العاشورة .وأدرج البنود يف جودول األعمووال املؤقوت لكول مون الوودورتني احلاديوة عشورة والثانيوة عشوورة
ملؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو ،عم باملادتني (10ج) و 16من مشوروع النظواا الوداخلي املوبوق.
__________

( )12املقرر /2ا أإ ،10-الفقرة .٩
(.FCCC/SBI/2016/8/Add.1 )1٣
(.FCCC/KP/CMP/2014/3 )1٤
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ويف حماول ووة إلجي وواد يفريق ووة للمض ووي ق وودما يف ﻫ ووذ املس وونلة ،أج وورى رئ وويس ال وودورة احلادي ووة عش وورة
ملؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو مشوواورات بووني الوودورات بووالتزامن مووا الوودورة الرابعووة واألربعووني هليئووة
املشورة والدورة الرابعة واألربعني هليئة التنفيذ والدورة األوى لفريق اتفاق باريس(.)1٥
 -٤٥اإلجراء :سيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو إى مواصولة نظور يف ﻫوذا البنود واُتواذ أ
إجراء ذ صلة يرا مناسبا.
أل -9ألطل لجمؤؤبتألطل قدمؤؤةألمؤؤنألطرا ؤاطعألطل در ؤؤةألفؤؤيألطل افؤؤقألطرولأللارعبقيؤؤةألوطس ؤ اطضألهؤؤذهأل
طل لجمبت( )16أل
طلجانية أل

أل(أ) ألطلباغبتأل
 -٤6اإلجوراء :سوويدعى مؤمتر/اجتموواع أيفورا كيوتووو إى إحالووة ﻫووذا البنوود الفرعووي موون جوودول
األعمال إى ﻫيئة التنفيذ للنظر فيج وإى اُتاذ أ إجراء يرا مناسبا استنادا إى توصياهتا.
أل(ب) ألرقؤؤبرياألطل ج يؤؤعألوطل حبسؤؤبةألطلنهبئيؤؤةألطل لقؤؤةألاع ؤؤاةألطلل ؤزط ألطرولؤؤىألل ا ؤاطعألطل در ؤؤةألفؤؤيأل
طل افقألابءألا ج بألااورجكجلألكيجرج أل
 -٤7معلومووات أساسووية :يفلووب مؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو يف دورتووج األوى إى األمانووة أن
تنشور تقوارير التجميووا واحملاسوبة النهائيووة بعود فورتة االلتوزاا والفورتة اإلضووافية للوفواء بااللتزامووات وأن
ليلها إى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو ،وجلنة االمتثال ،وكل يفر معط(.)17
 -٤8اإلجراء :سيدعى مؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو إى اإلحايفوة علموا باملعلوموات الوواردة يف
تلووك التقووارير واُتوواذ أ إجوراء يورا مناسووبا ،مبووا يف ذلووك إحالووة التقووارير إى ﻫيئووة التنفيووذ ملواصوولة
النظر فيها.
><http://unfccc.int/9691.php

تقارير التجميا واحملاسبة النهائية املتعلقوة بفورتة االلتوزاا األوى
لأليفرا املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

أل(ج) ألرقايؤؤاألطل ج يؤؤعألوطل حبسؤؤبةألطلسؤؤنجرألطل لؤؤقألاع ؤؤاةألطلل ؤزط ألطلثبنيؤؤةألل ا ؤاطعألطل در ؤؤةألفؤؤيأل
طل افقألابءألا ج بألااورجكجلألكيجرج أل
 -٤٩معلومووات أساسووية :ل يف و ع علووى مزيوود موون التفاصوويل ،انظوور جوودول األعمووال املؤقووت
وشروحج للدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ(. )18
__________

()1٥
()16
()17
()18

GE.16-15720

انظر الوثيقة  ،FCCC/KP/CMP/2015/8الفقرة .٥٥
يرد تعريف مصولح "يفر مدرج يف املرفق األول" يف الفقرة  7من املادة  1من بروتوكول كيوتو.
املقرر /1٣ا أإ.1-
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 -٥0اإلج وراء :سوويدعى مؤمتر/اجتموواع أيف ورا كيوتووو إى إحالووة تقريوور التجميووا واحملاسووبة السوونو
عن عاا  2016إى ﻫيئة التنفيذ لتنظر فيج ،وإى حبث النتائج واُتاذ أ إجراء يرا مناسبا .
FCCC/KP/CMP/2016/6

FCCC/KP/CMP/2016/6/Add.1

تقريوور التجميووا واحملاسووبة السوونو املتعلووق بوواأليفرا املدرجووة
يف املرفووق بوواء مبوجووب بروتوكووول كيوتووو  .مووذكرة مقدمووة موون
األمانة 
تقريوور التجميووا واحملاسووبة السوونو املتعلووق بوواأليفرا املدرجووة يف
املرفووق بوواء مبوجووب بروتوكووول كيوتووو .مووذكرة مقدمووة موون األمانووة.
إضافة .معلومات التجميا واحملاسبة حسب األيفرا 

أل -10ألانبءألطلقدرطتألا ج بألااورجكجلألكيجرج أل
 -٥1معلومات أساسية :بدأت ﻫيئوة التنفيوذ لكنهوا ح تنوج ،يف دورهتوا الرابعوة واألربعوني ،النظور
يف االستعراض الشامل الثالث لتنفيوذ إيفوار بنواء القودرات يف البلودان الناميوة الوذ أنشومب مبوجوب
املقرر /2ا أ ،7-وأعيد تنكيد مبوجب املقرر /2٩ا أإ. 1- 
 -٥2اإلجراء :سيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو إى إحالوة ﻫوذا البنود مون جودول األعموال
إى ﻫيئة التنفيذ الُتاذ أ إجراء ترا مناسبا بشونن االسوتعراض الشوامل الثالوث لتنفيوذ إيفوار بنواء
القوودرات املشووار إليووج يف الفقوورة  ٥1أع و  ،باالسووتناد إى مشووروع املقوورر املوصووى بووج بشوونن ﻫ وذ
املسنلة يف الدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ.
أل -11ألطل سبئهألطل لقةألا بأليلي :أل
أل(أ) ألطلعقاةأل3ألمنألطل بدةأل2ألمنألااورجكجلألكيجرج أل
 -٥٣معلومووات أساسووية :ل يف و ع علووى مزيوود موون التفاصوويل ،انظوور جوودول األعمووال املؤقووت
وشروحج للدورة امامسة واألربعني هليئة املشورة(. )1٩
 -٥٤اإلجوراء :سوويدعى مؤمتر/اجتموواع أيفورا كيوتووو إى إحالووة ﻫووذا البنوود الفرعووي موون جوودول
األعمال إى ﻫيئة املشورة للنظر فيج ،وإى اُتاذ أ إجراء يرا مناسبا استنادا إى توصياهتا.
أل(ب) ألطلعقاةأل14ألمنألطل بدةأل3ألمنألااورجكجلألكيجرج أل
 -٥٥معلومووات أساسووية :ل يف و ع علووى مزيوود موون التفاصوويل ،انظوور جوودول األعمووال املؤقووت
وشروحج للدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ(. )20
__________

(.FCCC/SBSTA/2016/3 )1٩
( )20انظر احلاشية  18أع .
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 -٥6اإلجوراء :سوويدعى مؤمتر/اجتموواع أيفورا كيوتووو إى إحالووة ﻫووذا البنوود الفرعووي موون جوودول
األعمال إى ﻫيئة التنفيذ للنظر فيج ،وإى اُتاذ أ إجراء يرا مناسبا استنادا إى توصياهتا.
أل -12ألمس ؤؤبئهألأ ؤؤاىألأحبل ه ؤؤبألطلهيئ ؤؤبنألطلعاعي ؤؤبنألإل ؤؤىألم ؤؤمر األطراؤ ؤاطعألطل بم ؤؤهألاجت ؤؤع ألط
طرااطعألفيألااورجكجلألكيجرج أل

ؤؤب أل

 -٥7معلومووات أساسووية :سووتعايف يف إيفووار ﻫووذا البنوود موون جوودول األعمووال أيووة مسووائل أخوورى
تتعلق بربوتوكول كيوتو ليلها اهليئتان الفرعيتان إى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو.
 -٥8اإلجراء :سيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو إى النظور يف اعتمواد أيوة مشواريا مقوررات
أو استنتاجات أوصي هبا يف إيفار ﻫذا البند من جدول األعمال.
أل -13ألطل سبئهألطإلدطريةألوطل بليةألوطل مسسية أل
 2015أل

أل(أ) ألرقاياألماط ةألطلحسبابتألوطلبيبنبتألطل بليةألل ب أل
 -٥٩معلومووات أساسووية :ل يف و ع علووى مزيوود موون التفاصوويل ،انظوور جوودول األعمووال املؤقووت
وشروحج للدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ(. )21
 -60اإلج وراء :س وويدعى مؤمتر/اجتم وواع أيف ورا كيوت ووو إى إحالووة ﻫ ووذا البن وود إى ﻫيئ ووة التنفي ووذ
للنظر فيج ،وإى اُتاذ أ إجراء يرا مناسبا استنادا إى توصياهتا.
أل(ب) ألأدطءألطل يزطنيةأللع اةألطلسن ينأل 2017-2016أل
 -61معلومووات أساسووية :ل يف و ع علووى مزيوود موون التفاصوويل ،انظوور جوودول األعمووال املؤقووت
وشروحج للدورة امامسة واألربعني هليئة التنفيذ(. )22
 -62اإلج وراء :س وويدعى مؤمتر/اجتم وواع أيف ورا كيوت ووو إى إحالووة ﻫ ووذا البن وود إى ﻫيئ ووة التنفي ووذ
للنظر فيج ،وإى اُتاذ أ إجراء يرا مناسبا استنادا إى توصياهتا.
أل -14ألطلجزءألطلافيعألطل س جى أل
أل(أ) ألايبنبتألطرااطع أل
 -6٣سوويفتتح اجلووزء الرفيووا املسووتوى صووباح يوووا الث ثوواء  1٥تشورين الثوواين/نوفمرب .وقوود دعووي
رؤساء الدول واحلكومات إى املشاركة يف اجلزء الرفيا املستوى يف ذلك اليوا.
__________

( )21انظر احلاشية  18أع .
( )22انظر احلاشية  18أع .
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 -6٤وسووتلقى البيانووات الويفنيووة يف اجللسووات العامووة املشوورتكة مل وؤمتر األيف ورا وم وؤمتر/اجتموواع
أيف ورا كيوتووو ال و سووتعقد يووومي الث ثوواء  1٥واألربعوواء  16تش ورين الثوواين/نوفمرب .وينبغووي أن
ت حو األيفورا أنووج سووتكون ﻫنوواك فرصووة واحوودة لووإلدالء ببيووان ويفووط خو ل اجلووزء الرفيووا املسووتوى.
وجيوا أن يد بالبيانات الويفنية رئيس الدولة أو احلكومة أو واير أو رئيس الوفد.
 -6٥وسووتعقد جلسووات منفصوولة ملوؤمتر األيفورا ومؤمتر/اجتموواع أيفورا كيوتووو بعوود اهوور يوووا
امموويس  17تش ورين الث وواين/نوفمرب ،وبعوود اه وور ي وووا اجلمعووة  18تش ورين الث وواين/نوفمرب ،لبح ووث
واعتماد املقررات واالستنتاجات املوصى هبا.
 -66وستوضووا قائمووة واحوودة بوواملتكلمني ،وسووتعوى الكلمووة موورة واحوودة فق و لكوول يفوور ،
مبا يف ذلك األيفرا يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو علوى السوواء .ولعول األيفورا ترغوب يف أن
لووي علمووا بضوورورة أالّ تسووتغرق البيانووات أكثوور موون ث و ث دقووائق ،اسووتنادا إى توجيهووات ﻫيئووة
()2٣
وجا بقوووة
التنفيووذ ال و لووث األيف ورا والرؤسوواء علووى اختتوواا امل وؤمتر يف الوقووت املناسووب  .ويشو َّ
عل ووى اإلدالء ببيان ووات باس ووم ا موع ووات ،عن وودما ال ي ووتكلم أعض وواء ا موع ووة ا خ وورون ،وس ووو
ُيصووس وقووت إضووايف لووإلدالء هبووذ البيانووات. وإنصووافا جلميووا املتكلمووني ،سووتوبَّق احلوودود الزمنيووة
توبيقووا صووارما .ووفقووا ملمارسووة األمووم املتحوودة ،سووو تسووتخدا آليووة ملسوواعدة املتكلمووني علووى
احورتاا احلوودود الزمنيوة .وسيسووتعان جبهواا لتنبيووج املتكلمووني عنود جتوواواﻫم الوقوت احملوودد  .وسوويقايفا
املتكلمون إذا ما جتاواوا الوقت احملدد .
 -67وستنشوور النصوووص الكاملووة للبيانووات الرمسيووة علووى املوقووا الشووبكي ل تفاقيووة اإليفاريووة،
عمووم يف نسووق ورقيووة .ولكووي يتسو نشوور البيانووات علووى املوقووا الشووبكي ل تفاقيووة اإليفاريووة،
ولوون ت َّ
يرجوى موون األيفورا الو سووتد ببيانووات أثنوواء اجلوزء الرفيووا املسووتوى أن ترسوول مسووبقا نسووخة موون
البيان إى العنوان التا > .<external-relations@unfccc.int
 -68وسيفتح التسجيل يف قائمة املتكلمني مون يووا األربعواء  7أيلول/سوبتمرب إى يووا اجلمعوة 28
تشورين األول/أكتووبر  .2016وقوود أ ِ
رسولت إى األيفورا  ،ضوومن اإلشوعار بعقوود الوودورات ،املعلومووات
املتعلقة بقائمة املتكلمني ،مبا يف ذلك استمارة التسجيل. 
أل(ب) ألايبنبتألطل نظ بتألطل شبركةألاصعةألماطقب أل
 -6٩سوويدعى ممثلووون عوون املنظمووات احلكوميووة الدوليووة واملنظمووات املشوواركة بصووفة مراقووب إى
اإلدالء ببيانات يف اجلزء الرفيوا املسوتوى .وسويعقد موؤمتر األيفورا وموؤمتر/اجتمواع أيفورا كيوتوو
جلسة عامة مشرتكة صباح يوا امميس  17تشرين الثاين/نوفمرب ل ستماع إى ﻫذ البيانات .
 -70وينبغوي اُتواذ الرتتيبوات ال اموة لوإلدالء بتلوك البيانوات يف مودة ال تتجواوا دقيقتوني .وسوتوبق
) .وستنشوور النصوووص الكاملووة للبيانووات الرمسيووة
احلوودود الزمنيووة توبيقووا صووارما (انظوور الفقوورة  66أع و 
عمم يف نسق ورقية (انظر الفقرة  67أع ).
يف املوقا الشبكي ل تفاقية اإليفارية ،ولن ت َّ

__________

( ،FCCC/SBI/2014/8 )2٣الفقرة .218
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أل -15ألمسبئهألأ اى أل
 -71سو ووتعايف يف إيفو ووار ﻫو ووذا البنو وود مو وون جو وودول األعمو ووال أيو ووة مسو ووائل أخو وورى تعو وورض علو ووى
مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو.
أل -16ألط ب ألطلدورة أل
أل(أ) ألطع ؤؤبدألرقايؤؤاألمؤؤمر األطرا ؤاطعألطل بمؤؤهألاجتؤؤع ألط
دورر ألطلثبنيةألعشاة أل

ؤؤب ألطرا ؤاطعألفؤؤيألااورجكؤؤجلألكيجرؤؤجألعؤؤنأل

 -72معلومووات أساسووية :س ويوعد مشووروع تقريوور عوون أعمووال الوودورة ليعتموود مؤمتر/اجتموواع أيف ورا
كيوتو يف هناية الدورة.
 -7٣اإلجراء :سيدعى مؤمتر/اجتماع أيفرا كيوتو إى اعتماد مشوروع التقريور واإلذن للمقورر
باستكمال التقرير بعد الدورة بتوجيج من الرئيس ومبساعدة من األمانة.
أل(ب) ألإغاقألطلدورة أل
 -7٤سيعلن الرئيس إغ ق الدورة.
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