
 

GE.22-15278 (A) 

مؤتمر األطراف العامل بوصفف ا اماماا األطراف 
 في بروتوكول كيوتو

 الدورة السابعة عشرة

 2022تشرين الثاني/نوفمبر  18-6شرم الشيخ، 

 جدول األعمال المؤقت 6البند 

 المسائل الماعلقة بالان يذ المشارك

الاقرير السفففنول المقدن مج ل نة ااففففراف علف الان يذ المشفففارك  لف مؤتمر    
 *األطراف العامل بوص ا اماماا األطراف في بروتوكول كيوتو

 موجز  
  اضطلععت هاا لنن  اششطراع ععا التنذ ذ المشطترل نلنن  اششطراع  يعرض هذا التقرير األعمال التي   

. وخالل الذترة المشططططططمول  يالتقرير، 2022أيعول/سططططططبتمبر   14إلا   2021أيعول/سططططططبتمبر   15في الذترة من  
حافظت العنن  ععا الاياكل األسطاسطي  الوطرو ي  لعمعي  التنذ ذ المشطترل، وأ ا ا موا  ها يارت اسطتناي  

 األطراع العامل هوصذه اجتماع األطراع في هروتوكول ك وتو. للعب مؤتمر 
 

  

 تقر  نشر هذه الوثيق  يعد تا يخ النشر المعتا  لظروٍع خا ج  عن إ ا ة النا  التي قدمتاا. *

 
 FCCC/KP/CMP/2022/6 األمم المتادة 

 
االت اقية ااطارية بشأن  

 خ تغّير المنا

Distr.: General 

27 September 2022 

Arabic 

Original: English 



FCCC/KP/CMP/2022/6 

GE.22-15278 2 

 قائمة المخاصرات

 كيان مستقل معتمد كيان مستقل معتمد

 مؤتمر األطراع العامل هوصذه اجتماع األطراع في اتذاق يا يس مؤتمر/اجتماع أطراع يا يس

 اجتماع األطراع في هروتوكول ك وتومؤتمر األطراع العامل هوصذه  مؤتمر/اجتماع أطراع ك وتو

  كيان تشغ عي معّ ن

  التنذ ذ المشترل

 لنن  اششراع ععا التنذ ذ المشترل لنن  اششراع
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 مقدمة -أوالا  

 الوالية -ألف 

في  و ته األولا لنن  اششطططططراع لري تشطططططرع، في جمع  أمو ،     1ن أنشطططططم مؤتمر/اجتماع أطراع ك وتو  -1
  6عمعياا خذض االنبعاثاا أو تعزيز إزالتاا عن طريق المشطططططططا يذ المنذذة يموجب الما ة  ععا التاقق من  

  . 2نهروتوكول ك وتو، وفقًا لعمبا ئ التوج اي  لتنذ ذ الما ة السا س  من هروتوكول ك وتو من

ويتع ن ععا لنن  اششطططططططططراع تقديم تقا ير عن أنشطططططططططلتاا في كل  و ة من  و اا مؤتمر/اجتماع   -2
من هروتوكول ك وتو ويما س سطططططططعلته   6. ويقدم هذا األخ ر إ شطططططططا اا يشطططططططمن تنذ ذ الما ة   3نع ك وتوأطرا

 ععا لنن  اششراع.

 النطاق -باء 

ويتناول هذا التقرير السططنو ، الذ  قدمته لنن  اششططراع إلا مؤتمر/اجتماع أطراع ك وتو، أنشططل  التنذ ذ   - 3
،  2022 سططططبتمبر   أيعول/   14و   2021أيعول/سططططبتمبر    15المشططططمول  يالتقرير ه ن  المشططططترل الموططططلعذ هاا في الذترة  

 .   4ن في ذلك ما تععق مناا هتذع ل المسا  الثاني لعتنذ ذ المشترل، والاال  المالي  آللي  التنذ ذ المشترل  يما 

الخاص  يالتنذ ذ  والتذاص ل الرامع  لعمعياا لنن  اششراع ومااماا متاح  في الصذااا الشبكي    -4
وهي المسطططططططتو ع المركز  لتقا ير اجتماعاا لنن  اششطططططططراع ولعمععوماا يالمشطططططططا يذ وعمعي  ،   5نالمشطططططططترل

 االعتما  والوثائق التي تعتمدها لنن  اششراع. 

 اامراءات الاي يمكج أن ياخذها مؤتمر/اماماا أطراف كيوتو -يمم 

 و هذا التقرير السنو .يمكن أن يستعرض مؤتمر/اجتماع أطراع ك وت -5

وععا مؤتمر/اجتماع أطراع ك وتو أن ينتخب أعوطا  في لنن  اششطراع لوالي  مدتاا سطنتان يعد   -6
 : 6نأن يتعقا ترشيااا من األطراع، ععا الناو التالي

  التي تمر يمرحع  انتقال   7نعوططو وعوططو مناو  من األطراع المد ج  في المرفق األول  نأ 
 سوق؛إلا اقتصا  ال

عوطططططو وعوطططططو مناو  من األطراع المد ج  في المرفق األول   ر المشطططططا  إل اا في   ن  
 نأ  أعاله؛6الذقرة الذرعي  

 عووان وعووان مناوبان من األطراع   ر المد ج  في المرفق األول؛ نج  

 عوو وعوو مناو  من الدول النز ي  الصغ رة النامي . ن   

  

 . 1، الذقرة 1-م أإ/10المقر    1ن

 ، المرفق. 1-م أإ/9المقر    2ن

 نأ . 3، المرفق، الذقرة 1-/م أإ 9وفقًا لعمقر    3ن

 .45-30، المرفق، الذقراا 1-م أإ/9إجرا  التاقق في إطا  لنن  اششراع؛ انظر المقر    4ن

  . /http://ji.unfccc.int  5ن

 . 5و 4، المرفق، الذقرتان 1-/م أإ 9وفقًا لعمقر    6ن

 من هروتوكول ك وتو.  1من الما ة  7وفقًا لعتعريف الوا   في الذقرة   7ن

http://ji.unfccc.int/
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 الُمضطَلع بها في ال ارة المشمولة بالاقريراألعمال  -ثانياا  

 ضمان ال عالية مج حيث الاكل ة والش افية في سير عمل الان يذ المشارك -ألف 

 أ  والياا جديدة لعنن  اششراع.  16لم يصد  مؤتمر/اجتماع أطراع ك وتو في  و ته  -7

2023- 2022رل لذترة السطنت ن  وواصطعت لنن  اششطراع عمعياتاا وفقًا لخل  إ ا ة التنذ ذ المشطت  - 8
عن     8ن 

طريق الاذاظ ععا الاياكل األسططاسططي  والقد ة ععا لدعم عمعياا التنذ ذ المشططترل، حسططب الااج ، و صططد عمعي   
التذاوض الاكومي  الدولي ، وإينا  فرت لتوف ر مزيد من المععوماا والتوصططططططططياا هناً  ععا الد وس المسططططططططتذا ة  

قتوطططططا ، من أجل وضطططططذ القواعد الالزم  لتذع ل اآللياا المنصطططططوت عع اا في  من التنذ ذ المشطططططترل، حسطططططب اال 
 من اتذاق يا يس.   6الما ة  

 الاوعية -باء 

تتعاد األمان  الصطذااا الشطبكي  لعتنذ ذ المشطترل والصطذااا الشطبكي  التذالي  المنا  ذاا الصطع    -9
 لمععوماا المتععق  ياآللي .يمذاوضاا التنذ ذ المشترل ياعتبا هما أ اة ترويني  ومستو ع ا

 2022االماماا في عان  -ميم 

  . 2022أيعول/سطبتمبر    14، عن طريق المشطا ك  اشلرتروني ، في 45عقدا لنن  اششطراع اجتماعاا   - 10
  من أصططل األعوططا  واألعوططا  المناوب ن حاليًا في لنن  اششططراع  عوططواً   16وشططا ل في االجتماع ما منموعه 

 .18البالغ عد هم 

ويمكن الرجوع إلا الصطططططذااا الشطططططبكي  لعتنذ ذ المشطططططترل من أجل االّطالع ععا جدول األعمال المشطططططرو   - 11
 لالجتماع، والوثائق الداعم ، والبث ععا اشنترنت، وتقرير يتومَّن جميذ االتذاقاا التي توصعت إل اا لنن  اششراع.  

موا  ، أال تعقططد اجتمططاعططاا أخر  خالل  وقر ا لننطط  اششطططططططططططططراع، عماًل هناة اش ا ة الاريصططططططططططططططط  لع  - 12
 ، وأن يتشاو   ئيساا ونائب  ئيساا يالوسائل اشلرتروني  مذ األعوا  التخاذ القرا اا، إذا لزم األمر. 2022 عام 

 الا اعل مع الهيئات وأصحاب المصلحة -دال 

المعتمدة ومعد  المشطططططططا يذ  ظعت لنن  اششطططططططراع ععا اسطططططططتعدا  لعتذاعل مذ الرياناا المسطططططططتقع    -13
و  رهم من أصاا  المصعا . و عت  ؤسا  منتد  التنس ق الخات يالرياناا التشغ عي  المعّ ن /الرياناا  
المسططططططططططتقع  المعتمدة ومنتد  معد  المشططططططططططا يذ، فوططططططططططاًل عن جميذ المراقب ن المعتمدين لد  أمان  االتذالي   

 اشطا ي  إلا اجتماعاا الخامس واأل بع ن.

 اعاماد الكيانات المساقلة -هاء 

اسططططططططتعرضططططططططت لنن  اششططططططططراع اعتما ها ععا نظام اعتما  فلي  التنمي  النظيذ  واتذقت ععا مواصططططططططع    - 14
السططططططما  لعرياناا التشططططططغ عي  المعّ ن  المعتمدة في إطا  اآللي  يالتصططططططرع ععا أسططططططاس طوعي ككياناا مسططططططتقع  

  11، قدمت  2022ف /أ سلس   31طا  التنذ ذ المشترل. وفي  معتمدة منوط  هاا ماام االستنتاج والتاقق في إ 
 . 2022ككياناا تشغ عي  مستقع  لعام    إقرا اا ذاتي  تعر  ف اا عن اهتماماا يالتصرع طوعاً   معّ ناً  تشغ عياً   كياناً 

  

 .JI-JISC44-A01متا  في وثيق  لنن  اششراع   8ن
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ولم يقدم أ  من الرياناا التشغ عي  المعّ ن  المتصرف  طوعيًا ككياناا مستقع  معتمدة أ  مشا يذ   -15
 تنتاجاا أو تاقق متععق  يالتنذ ذ المشترل في إطا  المسا  الثاني لعتنذ ذ المشترل.اس

  مراء الاحقق في  طار ل نة اافراف علف الان يذ المشارك -واو 

في إطا  المسططططططا  األول لعتنذ ذ   مشططططططروعاً   597، كان قد تم نشططططططر  2022ف /أ سططططططلس    31في  -16
ععا  موز تعريفي  ُمم ِّّزة وُأح ل إلا سطنل المعامالا الدولي.   حصطل مشطروعاً   548من ه ناا ،   9نالمشطترل

مشروعًا وبرنامة أنشل  واحد في إطا     332وأتيات في الصذااا الشبكي  لعتنذ ذ المشترل مععوماا عن 
اسطططططتنتاجًا ييما يتععق هوثائق تصطططططميم المشطططططا يذ،    52المسطططططا  الثاني لعتنذ ذ المشطططططترل. وُنشطططططر ما منموعه 

اعتُبِّر ناططططائيططططًا  اسطططططططططططططط  51 مناططططا اعتُبِّر ناططططائيططططًا، في ح ن  عمعيطططط  تاقق من عمعيططططاا التاقق    128تنتططططاجططططًا 
وحدة من وحداا خذض االنبعاثاا،    871 893  629. وصطططططططد  ما منموعه 129البالغ عد ها   المنشطططططططو ة

وحدة في إطا     25  416 272وحدة في إطا  المسططططططططططططا  األول لعتنذ ذ المشططططططططططططترل و  846  477 357مناا  
 لثاني لعتنذ ذ المشترل.المسا  ا

وكما كان ععيه الاال في الذترة المشططططمول  يالتقرير السططططاهق، لم تقدم أي  حال  شعدا  اسططططتنتاجاا   -17
 يشمناا أو التاقق مناا في إطا  المسا  الثاني لعتنذ ذ المشترل.

 مسائل الحوكمة واادارة -ثالثاا  

 المشاركأعضاء ل نة اافراف علف الان يذ  -ألف 

لمؤتمر/اجتماع أطراع ك وتو أعوطططططططططططا  وأعوطططططططططططا  مناوبون ُجد  في لنن     16انُتخب في الدو ة   -18
، كانت لنن  2022اششطططططططراع لمل  الشطططططططوا ر الناشططططططط   عن انتاا  مدة والي  أعوطططططططا  سطططططططايق ن. وفي عام  

 .1اششراع تتملف من األعوا  واألعوا  المناوب ن الوا  ة أسماؤهم في الندول 

وتو  لننطط  اششططططططططططططططراع أن توجططه انتبططاه مؤتمر/اجتمططاع أطراع ك وتو إلا أهميطط  أن تم  الناطط    -19
ا  المقاعد الشططا رة وأهمي  األثر الذ  ُتادثه المقاعد الشططا رة في اكتمال النصططا  القانوني. وتشططنذ  المرشططِّّ

ا  التي لدياا مقاعد شا رة ععا ترشيح أشخات لالنوم  ام إلا العنن .لنن  اششراع النا  المرشِّّ

   1الندول 
  2022األعضاء واألعضاء المناوبون في ل نة اافراف علف الان يذ المشارك في عان 

ا  العوو المناو  العوو  النا  المرّشِّ

 انتقالي  األطراع المد ج  في المرفق األول التي تمر اقتصا اتاا يمرحع   ن  ن  فولاا فاس عيذسكايا ن  ف ن تا هو يكوفا

 األطراع   ر المد ج  في المرفق األول  ن  ن  أ ر  أس ي ن  إيم ل كاييس

 األطراع المد ج  في المرفق األول نأ كيسعر -كونرا   ايشكه  نأ فانيسا ل ونا    

 الدول النز ي  الصغ رة النامي   نأ ألبرا ويعيامز نأ  يريك أو  سون 

 األطراع   ر المد ج  في المرفق األول نأ نج كا لوس فولر نأ هوا    -ك يك يكو أوبونغ 

 األطراع المد ج  في المرفق األول التي تمر اقتصا اتاا يمرحع  انتقالي   نأ إيزاه ال زبو وفسكا نأ إيرينا  و زكو

 األطراع المد ج  في المرفق األول ن  ن  شا ر ن  تاكاهيكو تا امي

 األطراع   ر المد ج  في المرفق األول نأ نج الاقمامد ضيا    نج ن  أحمد وح د

  

 . 23، المرفق، الذقرة 1-م أإ/9انظر المقر    9ن
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ا  العوو المناو  العوو  النا  المرّشِّ

 األطراع المد ج  في المرفق األول ن  هونوا ليغيه ن  ل نتس -جاكو  ييسباو  

 األطراع المد ج  في المرفق األول التي تمر اقتصا اتاا يمرحع  انتقالي   ن    ر  تا نيكو يم ن  ن  شا ر

 .2023عقد أول اجتماع في عام والي  مدتاا سنتان، تنتاي قبل  نأ  

 .2024والي  مدتاا سنتان، تنتاي قبل عقد أول اجتماع في عام  ن   

لمؤتمر/اجتماع أطراع ك وتو. ح ثما ينلبق ذلك، يبقا العوططططططططططططططونة  أو العوططططططططططططططونة     15ترشططططططططططططططيح مععق منذ الدو ة   نج  
ا     في منصبهن   الاالينالمناو ن  ذاا الصع  من يخعذاما.ا  إلا أن ُترّشح النا  المرشِّّ

لمؤتمر/اجتماع أطراع ك وتو. ح ثما ينلبق ذلك، يبقا العوططططططططططططططونة  أو العوططططططططططططططونة     16ترشططططططططططططططيح مععق منذ الدو ة   ن   
ا  ذاا الصع  من يخعذاما.   في منصبهن   الاالينالمناو ن  ا  إلا أن ُترّشح النا  المرشِّّ

 شارك ونائب رئيسهااناخاب رئيس ل نة اافراف علف الان يذ الم -باء 

ل نز، وهو عوطو من   -، انتخبت لنن  اششطراع هتوافق اآل ا  جاكو  ييسطباو  45في االجتماع   -20
لاا، وإم ل كاليس، وهي عوطططططططططططو من طرع   ر مد ج في المرفق    طرع مد ج في المرفق األول،  ئيسطططططططططططاً 

 مباشرة. 2023عنن  اششراع في عام لرئيس العنن . وستنتاي واليتاهما قبل االجتماع األول ل  األول، نائباً 

وأعربت لنن  اششطططططططططططططراع عن تقديرها العم ق لعرئيس المنتاي  واليته،  يريك أو  سطططططططططططططون، ولنائب   -21
 .2021ل نز، ععا ليا تاما الممتازة خالل عام -الرئيس، جاكو  ييسباو  

مشففارك  حالة الموارد المالية المخصففصففة لعمل ل نة اافففراف علف الان يذ ال -رابعاا  
 وهياكلها الداعمة

واصطططعت لنن  اششطططراع هذل العناي  في  صطططد حال  الموا   المتاح  لعمل التنذ ذ المشطططترل وكانت   -22
حريصطططططططططططططططط  في اسططططططططططططططتخطططدام هطططذه الموا  . واسططططططططططططططُتخطططدمطططت الموا   لطططدعم تنذ طططذ خلططط  اش ا ة المعتمطططدة لذترة  

 .2023-2022 السنت ن

 شيرا اا لنن  اششراع.موجز  2وير  في الندول  -23

   2الندول 
  2022آب/أغسطس  31اايرادات المااحة لعمل ل نة اافراف علف الان يذ المشارك حاف 

 نهدوال اا الوالياا المتادة 

 المبعغ  مصد  اشيرا اا

 1 350 891 نأ 2021المبعغ المرّحل من عام 

 –  2022اشتراكاا الوا  ة في عام 

 – 2022منموع  سوم المسا  األول لعتنذ ذ المشترل لعام 

 – 2022منموع  سوم المسا  الثاني لعتنذ ذ المشترل لعام 

 1 350 891 2021م موا اايرادات مع المبلغ المرّحل مج عان 

 .2022ف /أ سلس  31كانون الثاني/يناير إلا  1تمتد الذترة المالي  المشمول  يالتقرير من  :مالحظ 

نسططن  كامع  . يشططمل  سططوم المسططا  الثاني لعتنذ ذ المشططترل التي احتذ  هاا    2021يعد حسططا  اشيرا اا والنذقاا لعام   نأ  
 كمبعغ احتياطي.  سايقاً 

 .3وتر  م زاني  ونذقاا لنن  اششراع في الندول  -24
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   3الندول 
  31لل نففة ااففففففففففراف علف الان يففذ المشفففففففففارك حاف    2022بميزانيففة عففان    2022مقففارنففة ن قففات عففان  

  2022آب/أغسطس 
 نهدوال اا الوالياا المتادة 

 المبعغ البند 

 276 178 الم زاني  

 10 964 اشنذاق 

 265 214 الذرق 

 .2022ف /أ سلس  31كانون الثاني/يناير إلا  1تمتد الذترة المالي  المشمول  يالتقرير من  :مالحظ 

،  2022ف /أ سطططططططلس    31موجز لعاال  المالي  آللي  التنذ ذ المشطططططططترل حتا  4وير  في الندول   -25
 مع ون  وال  من  وال اا الوالياا المتادة. 1,3وُيظار الندول  ص دًا قد ه 

   4الندول 
  2022آب/أغسطس  31الحالة المالية لل نة اافراف علف الان يذ المشارك حاف 

 وال اا الوالياا المتادة نهد

 المبعغ البند

 1 350 891 2021المبعغ المرّحل من عام 

 –  2022اشتراكاا األطراع في عام 

 –   2و 1اشيرا اا المتمتي  من  سوم التنذ ذ المشترل نمسا ا التنذ ذ المشترل 

 1 350 891 الم موا ال رعي

 10 964 2022النذقاا في عام 

 1 339 927 الرصيد 

 .2022ف /أ سلس  31كانون الثاني/يناير إلا  1تمتد الذترة المالي  المشمول  يالتقرير من  :مالحظ 

توصفففففففيات مقدمة  لف مؤتمر األطراف العامل بوصففففففف ا اماماا األطراف في  -خامساا  
 بروتوكول كيوتو

  توصطي لنن  اششطراع مؤتمر/اجتماع أطراع ك وتو أن يايع ععمًا هتقريرها السطنو  لعذترة المشطمول  -26
  يالتقرير وأن يدعو مؤتمر/اجتماع أطراع يا يس إلا مواصططع  االسططتعان  يالخبرة المكتسططب  والد وس المسططتذا ة

 من اتذاق يا يس.  6من التنذ ذ المشترل لالسترشا  هاا في تنذ ذ الما ة 

وفي سططططططياق انتاا  فترة االلتزام الثاني  لبروتوكول ك وتو واقترا  انقوططططططا  الذترة اشضططططططايي  لعوفا    -27
يااللتزاماا لذترة االلتزام الثاني  نفترة التصططططايح ، توصططططي لنن  اششططططراع يمن ينظر مؤتمر/اجتماع أطراع  

 ك وتو في وقف أنشلته وماامه، يما في ذلك ما يعي:

 ا  التنظيمي لعتنذ ذ المشترل؛إ ا ة اشط  نأ 

 إ ا ة الرياناا المستقع ؛   ن  

 إصدا  وحداا خذض االنبعاثاا يعد انتاا  فترة التصايح.  جن 
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