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الترري اتهررمؤا مررؤتمر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع  جررراواتالءررألو الثرراني: اإل  
 اريس بش ا الءألو األن  مه انرته األنل األطراف في اتفاق ب

 المقررات التي اعتمدؤا مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس  

  FCCC/PA/CMA/2016/3/Add.1 

 املقرر  

 املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس 1-/م أ ت1
 اجتما  األطراف يف اتفاق باريسالنظام الداخلي ملؤمتر األطراف العامل بوافا  1-/م أ ت2

 القرار  
 سكان مدينة مراكشلاإلعراب عن المتنان حلكومة اململكة املغربية و  1-/م أ ت1
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 افتتاح الدنر  -أنالا  
  من جدول األعمال( 1)البند 
األطراف العامل بوافا اجتما  األطراف  افتتح السيد االح الدين مزوار، رئيس مؤمتر -1

مـراكش، مبدينـة  ، يف بـاب إيغلـييف دورتا األوىل )مؤمتر/اجتمـا  أطـراف بـاريس( يف اتفاق باريس
/اجتمـا  أطـراف بـاريس املعقـودة الدورة األوىل ملؤمتر 2016تشرين الثاين/نوفمرب  15يف  ،املغرب
 . (1)من اتفاق باريس 16املادة من  6بالفقرة عمال 
األطـراف  مـؤمترو مـؤمتر األطـراف، مـن افتتـاح اجلـزء الرفيـع املسـتوى  ةا وأعقب ذلـ  مبارـر  -2

، (مؤمتر/اجتمـــــــا  أطـــــــراف كيوتـــــــو) بروتوكـــــــول كيوتـــــــوالعامـــــــل بواـــــــفا اجتمـــــــا  األطـــــــراف يف 
 . أطراف باريسومؤمتر/اجتما  

 المسائل التنظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 إقرار جدن  األعما  -ألف 
 من جدول األعمال()أ( 2)البند الفرعي 

تشرين الثاين/  16املعقودة يف  (2)، يف جلستا اخلامسةباريس طرافأنظر مؤمتر/اجتما   -3
ولحــ   .(3)جــدول األعمــال املؤقــت ورــروحا تتضــمنالــ   ةالتنفيذيــ ةنــوفمرب، يف مــذكرة األمينــ

يف دورتـــا احلاديـــة  بالتفـــاق مـــع رئـــيس مـــؤمتر األطـــراف الـــرئيس أن جـــدول األعمـــال املؤقـــت أ عـــد  
 اا وبالتشـــاور مــع املكتـــب، وفقـــكيوتـــو يف دورتــا احلاديـــة عشــرة،   مؤمتر/اجتمـــا  أطــرافوالعشــرين و 
  من مشرو  النظام الداخلي املعمول با. 12و 9للمادتني 

  ل التايل:جدول األعما /اجتما  أطراف باريسوبناءا على اقرتاح الرئيس، أقر مؤمتر -4
  افتتاح الدورة. -1 

__________ 

الثانيـــة تــا دور يف  مــؤمتر األطــرافمــع بــالتزامن أطــراف بـــاريس ؤمتر/اجتمــا  اجلــزء األول مــن الــدورة األوىل ملع قــد  (1)
. وتـرد مـداولت مـؤمتر األطـراف، ومؤمتر/اجتمـا  رةالثانيـة عشـتـا دور /اجتما  أطـراف كيوتـو يف مؤمترو والعشرين، 
علـــى التـــوايل(. وتـــرد  ،FCCC/KP/CMP/2016/8و FCCC/CP/2016/10) يف تقريـــرين منفصـــلنيكيوتـــو أطـــراف  

فتتـــاح املــؤمتر. وتـــرد يف التقـــارير الــ  أ ديل  ـــا يف االرتحيـــب وكلمـــة ضــمن تقريـــر مــؤمتر األطـــراف مراجـــع البيانــات 
ــــــو ملــــــمــــــن مــــــداولت اجللســــــات املشــــــرتكة الثالثــــــة نيعٌــــــا نســــــ    ؤمتر األطــــــراف ومؤمتر/اجتمــــــا  أطــــــراف كيوت

  املعقودة أثناء الدورات. يسبار  طرافأومؤمتر/اجتما  
اجللســات املشــرتكة ملــؤمتر و املشــار إليٌــا يف هــذا التقريــر جلســات عامــة.  بــاريس طــرافأجلســات مؤمتر/اجتمــا   (2)

تشـــــرين  16و 15 املعقـــــودة يـــــومي بـــــاريس طـــــرافأمؤمتر/اجتمـــــا  كيوتـــــو و   األطـــــراف ومؤمتر/اجتمـــــا  أطـــــراف
 .باريس طرافأؤمتر/اجتما  والرابعة مل الثانية والثالثةمتثل اجللسات  ،الرفيع املستوىللجزء بالنسبة الثاين/نوفمرب 

(3) FCCC/PA/CMA/2016/1.  
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 املسائل التنظيمية: -2 
 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  
 تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف؛ )ب(  
 ؛يف املكتب إضافيني أعضاءانتخاب  )ج(  
 تنظيم األعمال؛ )د(  
 التصديق على اتفاق باريس؛حالة  )هـ(  
 املوافقة على التقرير املتعلق بوثائق التفويض. )و(  
  .(4)املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس -3 
  اجلزء الرفيع املستوى. -4 
 مسائل أخرى. -5 
 اختتام الدورة: -6 
األطــــراف العامـــل بواــــفا اجتمـــا  األطــــراف يف  اعتمـــاد تقريــــر مـــؤمتر )أ(  

 اتفاق باريس؛
 إغالق الدورة.  )ب(  

والصـني(،  77ممثلو كل من تايلنـد )باسـم وموعـة الــ ببيانات  أدىل ويف اجللسة نفسٌا، -5
(، (، وأســرتاليا )باســم اةموعــة اجلامعــةفيــا دول األعضــاءالــوســلوفاكيا )باســم الاــاد األورو  و 

ودولــــة بوليفيــــا املتعــــددة القوميــــات )باســــم البلــــدان الناميــــة املتقاربــــة التفكــــ  األطــــراف يف اتفــــاق 
باريس(، واململكة العربية السعودية )باسم اةموعـة العربيـة(، واملكسـي  )باسـم وموعـة السـالمة 

طــة املســتقلة البيئيــة(، وملــديف )باســم اــالف الــدول اجلزريــة الصــغ ة(، وكوســتاريكا )باســم الراب
__________ 

 راول هذا البند من جدول األعمال الطرائق، واإلجراءات، واملبادئ التوجيٌيـة الـ  يتوقـع أن ينظـر فيٌـا مـؤمتسيتن (4)
للوليـات الـواردة يف اتفـاق  وفقـاا  ،رات بشـهناااقـر  ، ويتخـذفيٌـاأن يبـت يف دورتـا األوىل و باريس طراف أ/اجتما  

عيتــــــان عــــــن طريــــــق مــــــؤمتر األطــــــراف عــــــن مشــــــاريع املقــــــررات الــــــ  ستواــــــي  ــــــا ا يئتــــــان الفر  بــــــاريس، فضــــــالا 
 يف املقـــررالـــوارد لربنـــامل العمـــل  للنظـــر فيٌـــا واعتمادهـــا وفقـــاا بـــاريس يف دورتـــا األوىل طـــراف أمؤمتر/اجتمـــا   إىل
 6؛ املــــادة 35 – 22، الفقــــرات 21-/م أ 1املقــــرر و  ،مــــن اتفــــاق بــــاريس 4، مبــــا يف ذلــــ  املــــادة 21-أ /م1
 8؛ املــــادة 45، و42، و41الفقــــرات  ،21-/م أ1املقــــرر و  7؛ املــــادة 40-36، الفقــــرات 21-/م أ1املقــــرر و 
املقـــرر و  10؛ املـــادة 64-52، الفقـــرات 21-/م أ1املقـــرر و  9؛ املـــادة 51-47، الفقـــرات 21-/م أ1املقـــرر و 
 13؛ املــــــــادة 83-81، الفقــــــــرات 21-/م أ1املقــــــــرر و  12و 11؛ املادتــــــــان 70-66، الفقــــــــرات 21-/م أ1
 15؛ املــــــادة 101-99، الفقــــــرات 21-/م أ1املقــــــرر و  14؛ املــــــادة 98-84، الفقــــــرات 21-/م أ1 املقــــــررو 
أي مســـهنلة  بـــاريس طـــرافأ/اجتمـــا   وميكـــن أيضـــاا أن يتنـــاول مـــؤم. 103و102، الفقرتـــان 21-/م أ1 املقـــررو 

أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس يف إطار هذا البند من جدول األعمال، على النحو الـذي يقـررم مؤمتر/اجتمـا  
  رروح جدول األعمال املؤقت. منوترد تفاايل إضافية عن هذم الوليات يف الفصل الثالث . باريس طرافأ
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لبلدان أمريكا الالتينية والكارييب(، ونٌورية الكونغو الدميقراطية )باسـم أقـل البلـدان ًـواا(، ومـايل 
  )باسم اةموعة األفريقية(. 

 تطبيق النظام الداخلي لمؤتمر األطراف  -باو 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

هنن الفريــق العامــل املخصــ  املعــ  باتفــاق بـ أبلــا الــرئيس املشــاركني ،يف اجللسـة اخلامســة -6
مؤمتر/اجتمـا  أطـراف بـاريس، عـن طريـق مـؤمتر األطـراف، بـالنظر يف مشـرو  مقـرر باريس أواى 

 واعتمادم. أطراف باريسؤمتر/اجتما  بشهنن النظام الداخلي مل
وفمرب، وبنـاء علـى تواـية مـؤمتر األطـراف، تشـرين الثـاين/ن 18يف  ،(5)ويف اجللسة الثامنة -7

"النظـام الـداخلي ملـؤمتر األطـراف  املعنـون 1-/م أ ت2 املقرر أطراف باريساعتمد مؤمتر/اجتما  
  العامل بوافا اجتما  األطراف يف اتفاق باريس".

 في المكتب إضافييه أعضاوانتهاب  -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

إذا كـان أي عضـو يـن  علـى أنـا  اتفـاق بـاريس أرار الرئيس إىل أن ،يف اجللسة الثامنة -8
طـرف يف اتفـاق هو يف ذاك الوقـت غـ  يف التفاقية  من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاا 
 وأرـار أيضـاا  .(6)يف اتفاق باريس ليحل حمـل هـذا العضـو باريس، ي نتخب عضو إضايف ميثل طرفاا 
دول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب ميثــل طرفــا يف  املقــرتح مــنإىل أن أحــد املررــحني لعضــوية املكتــب 
  التفاقية غ  طرف يف اتفاق باريس.

بـــاريس طـــراف أويف اجللســة نفســـٌا، وبنـــاء علـــى اقـــرتاح الـــرئيس، انتخـــب مؤمتر/اجتمـــا   -9
الــــذي ميثــــل دول أمريكــــا الالتينيــــة  الســــيد دييغــــو باتشــــيكو )دولــــة بوليفيــــا املتعــــددة القوميــــات(،

 .(7)والكارييب، نائبا إضافيا لرئيس املكتب

 تنظيم األعما  -اا  
 ( من جدول األعمال(د)2)البند الفرعي 

إىل رروح جـدول  باريس طرافأوجا الرئيس اهتمام مؤمتر/اجتما  ، يف اجللسة اخلامسة -10
، مشاورات غ  رمسية مفتوحة السلطات املخولة لا مبوجبوأرار إىل أنا عقد،  األعمال املؤقت.

__________ 

املعقـودة  أطـراف بـاريسومؤمتر/اجتمـا   كيوتـو  سات املشرتكة ملؤمتر األطـراف ومؤمتر/اجتمـا  أطـرافركلت اجلل (5)
أطــراف ؤمتر/اجتمــا  مل ســابعةوال سادســةاليف إطــار اجلــزء الرفيــع املســتوى، اجللســتني تشــرين الثــاين/نوفمرب  17يف 

 .باريس
 اتفاق باريس.من  16املادة  من 3لفقرة ل وفقاا  (6)
 .14، الفقرة FCCC/CP/2016/10انظر الوثيقة  (7)
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 طــــرافأالعضــــوية مــــع نيــــع األطــــراف بشــــهنن األعمــــال التحضــــ ية للــــدورة األوىل ملؤمتر/اجتمــــا  
ملؤمتر األطراف يف املشاورات غ  الرمسية مع وع قدت هذم املشاورات غ  الرمسية بالتزامن  .باريس

جدول أعمالا "التحض ات لـدخول اتفـاق بـاريس حيـز ن م 4بند ال دورتا الثانية والعشرين بشهنن
 النفــاذ ولعقــد الــدورة األوىل ملــؤمتر األطــراف العامــل بواــفا اجتمــا  األطــراف يف اتفــاق بــاريس".
وأبلــا الــرئيس املشــاركني أيضــا بهننــا طلــب إىل الســيد عزيــز مكــوار )املغــرب( قيــادة املشــاورات غــ  

واقــرتح ات تسرترــد مببــادئ النفتــاح والشــفافية والشــمول. الرمسيــة نيابــة عنــا، وبــهنن هــذم املشــاور 
، يرأسـٌا السـيد مكـوار، للتهنكـد بـاريس طـرافأإجراء مزيد من املشـاورات يف إطـار مؤمتر/اجتمـا  

 . (8)من أن النتائل النٌائية بشهنن هذم املسائل جاهزة للنظر فيٌا واعتمادها يف ااية املؤمتر
  الرئيس. مقرتحاتعملا على أساس باريس مواالة طراف أووافق مؤمتر/اجتما   -11
، "اجلـــزء رفيـــع املســـتوى"، عقـــد الـــرئيس جلســـات مشـــرتكة ملـــؤمتر 4وفيمـــا يتعلـــق بالبنـــد  -12

لســـات الثانيـــة اجلثـــل ، مت  بـــاريس طـــرافأومؤمتر/اجتمـــا   كيوتـــو  األطـــراف ومؤمتر/اجتمـــا  أطـــراف
 أدنام(. 33-26)انظر الفقرات  باريس طرافأ/اجتما  ؤمترملوالثالثة والرابعة والسادسة والسابعة 

 
)و( و)ج( و)ب( 2اســــتهننف الــــرئيس النظــــر يف الفقــــرات الفرعيــــة  ،يف اجللســــة الثامنــــةو  -13

ـــــة  18-16أعـــــالم، و 9و 8و 7و 6)انظـــــر الفقـــــرات  ـــــوايل(. ويف اجللســـــة الثامن أدنـــــام علـــــى الت
)انظــر  6و 5و 3 تشــرين الثــاين/نوفمرب، تنــاول الــرئيس بنــود جــدول األعمــال 18يف  ،املســتهننفة
  (.أدنام على التوايل 35و 34، و25-22الفقرات 

 حالة التصديق عل  اتفاق باريس -ؤاو 
 )هـ( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

الشـــفوي حلـــي املر التقريـــر يف  ،يف جلســـتا اخلامســـة أطـــراف بـــاريس،ظـــر مؤمتر/اجتمـــا  ن -14
 قبول اتفاق باريس ال  استلمٌا الوديع.اكوك الذي قدمتا األمينة التنفيذية بشهنن 

 تشـــرين الثــــاين/ 4النفــــاذ يف أفـــادت األمينـــة التنفيذيــــة بـــهنن اتفـــاق بــــاريس دخـــل حيـــز و  -15
أطـــراف يف التفاقيـــة  110، أودعـــت 2016تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  16. وحـــ  2016 نـــوفمرب

ما ميثل أكثر من نصف عدد  ؛على اتفاق باريس أو قبو ا با أو موافقتٌا عليااكوك تصديقٌا 
علـى أن التوقيـع األمينـة طرفـاا اتفـاق بـاريس. ورـددت  193األطراف يف التفاقية، يف حني وقع 

رــبا العــاملي علــى اتفــاق بــاريس، والتصــديقات اليوميــة عليــا، يعكســان الــزخم والطمــوح العــامليني 
املتعلقــة باملنــات. وتوجــد معلومــات عــن حالــة التصــديق علــى اتفــاق بــاريس يف بشــهنن اإلجــراءات 

 . (9)املوقع الشبكي لالتفاقية

__________ 

   أدنام. 25-22انظر الفقرات  (8)
(9) <http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php> . 
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 الموافقة عل  التقرير المتعلق بوثائق التفويض -نان 
 )و( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

املعمــول بــا،  مــن مشــرو  النظــام الــداخلي 19أرــار الــرئيس إىل أن املــادة  ،يف اجللســة الثامنــة -16
أن وثـائق تفـويض تـن  علـى مع تعديل مـا يلـزم تعديلـا، باريس  طرافأعلى مؤمتر/اجتما   ال  تنطبق

ـــاوبني واملستشـــارين،  24يتجـــاوز  ت قـــد م إىل األمانـــة يف موعـــد ل ممثلـــي األطـــراف، وأمســـاء املمثلـــني املن
  د افتتاح الدورة. وت بّلا األمانة أيضا بهني تغي  لحق يف تشكيلة الوفد املشارك.ساعة بع
ـــ (10)أرــار الـــرئيس إىل التقريــر املتعلـــق بوثــائق التفـــويضو  -17   الــذي يـــذكر أن املكتــب فح 

  من مشرو  النظام الداخلي املعمول با. 20وثائق تفويض ممثلي األطراف ووافق عليٌا، وفقاا للمادة 
قــــدمٌا طرفــــان اثنــــان الــــ  ضــــافية اإلتفــــويض الواســــتناداا إىل تقريــــر املكتــــب وإىل وثــــائق  -18

علــى وثــائق تفـويض األطــراف املشــاركة يف  أطــراف بـاريس)أوكرانيـا، ونــاورو(، وافـق مؤمتر/اجتمــا  
 28والكويــت يف  وباإلضــافة إىل ذلــ ، تلقــت األمانــة وثــائق تفــويض مــن جــزر ســليمان الــدورة.

  على التوايل. ،2016كانون األول/ديسمرب   15، و2016/نوفمرب تشرين الثاين

 الحضور -زاي 
طرفــا يف  112طرفــاا يف اتفــاق بــاريس، فضــالا عــن ممثلــي  82ممثلــو  مــراكشحضــر دورة  -19

مــن  51مراقــب، و ةبصــفمشــاركة مراقــب يف اتفــاق بــاريس، ودولــة واحــدة  تتمتــع مبركــزالتفاقيــة 
هيئـــــات وبـــــرامل األمـــــم املتحـــــدة، وأمانـــــات التفاقيـــــات، والوكـــــالت واملؤسســـــات املتخصصـــــة، 

 يف املرفق.على النحو الوارد واملنظمات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، 
منظمــة غــ   870ن عــن و لــثمنظمــة حكوميــة دوليــة، ومم 71وحضــر الــدورة أيضــاا ممثلــو  -20

  .FCCC/CP/2016/INF.3يف الوثيقة  على النحو الواردحكومية، 

 الوثائق -حاو 
يف موقــــع  بــــاريس طــــرافأمؤمتر/اجتمــــا   املعروضــــة علــــى وثــــائقالميكــــن الطــــال  علــــى  -21

 . (11)التفاقية الشبكي

 المسائل المتعلقة بتنفيم اتفاق باريس -ثالثاا  
 من جدول األعمال( 3)البند 
السيد مكوار  ريأرار الرئيس إىل أنا اقرتح يف اجللسة اخلامسة أن جي ،يف اجللسة الثامنة -22

أعـــالم(. ورـــكر الـــرئيس الســـيد مكـــوار علـــى  10مشـــاورات غـــ  رمسيـــة نيابـــة عنـــا )انظـــر الفقـــرة 
__________ 

(10) FCCC/PA/CMA/2016/2.  
(11) <http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/session/9967/php/view/documents.php#c> 

  .<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/10009.php>و
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 ســـيعرل علـــى مقـــررمســـاعدتا، وذكـــر أن املشـــاورات غـــ  الرمسيـــة أســـفرت عـــن وضـــع مشـــرو  
  عتمدم.يو  باريس كي ينظر فيا طرافأمؤمتر/اجتما  

أطـــراف بـــاريس مؤمتر/اجتمـــا   ، وبنـــاء علـــى تواـــية الـــرئيس، اعتمـــدويف اجللســـة نفســـٌا -23
  "املسائل املتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس". املعنون 1-/م أ ت1املقرر 
علـى إحالـة املسـائل التاليـة  بـاريس طـرافأوبناء على اقرتاح الرئيس، وافق مؤمتر/اجتمـا   -24

 واألربعــــــني )تشــــــرين الثــــــاين/ فيٌــــــا يف دوراــــــا الســــــابعة كــــــي تنظــــــرئــــــة الفرعيــــــة للتنفيــــــذ  إىل ا ي
 : يف دورتا األوىل ف باريسطراأبشهناا إىل مؤمتر/اجتما   اا تقرير  م( وتقد2017 نوفمرب

اتفـاق بـاريس )األطـر الزمنيـة املشـرتكة للمسـا ات مـن  4من املـادة  10ة الفقر  )أ( 
 (؛احملددة وطنياا 
)السبل الكفيلة بتعزيز تنفيذ أنشطة التدريب  21-/م أ1املقرر من  83لفقرة ا )ب( 

 وتوعية اجلمٌور ومشاركتا وواولا إىل املعلومات(. 
دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات )باســم البلــدان الناميــة املتقاربــة كــل مــن بيانــات  ب أدىلو -25

األفريقية(، وكوستاريكا )باسم الرابطـة املسـتقلة التفك (، وا ند، والربازيل، ومايل )باسم اةموعة 
ألمريكا الالتينية والكارييب( والوليـات املتحـدة األمريكيـة، وملـديف )باسـم اـالف الـدول اجلزريـة 
الصـــغ ة(، ونٌوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة )باســـم أقـــل البلـــدان ًـــوا(، وســـلوفاكيا )باســـم الاـــاد 

نــوب أفريقيــا )باســم وموعــة البلــدان األربعــة )الربازيــل وجنــوب ( وجفيــا دول األعضــاءالــاألورو  و 
 . (12)أفريقيا وا ند والصني((

 الءألو الرفيع المستوى -رابعاا  
 من جدول األعمال( 4)البند 
 اجللسـة الثانيـةو ، كيوتـو/اجتمـا  أطـراف  األطراف ومؤمتر ؤمترمل املشرتكة يف اجللسة الرابعة -26

اجلــزء الرفيــع املســتوى  رئيسالــافتــتح ، تشــرين الثــاين/نوفمرب 15يف  بــاريس، طــرافأملؤمتر/اجتمــا  
  .كيوتو ومؤمتر/اجتما  أطراف باريس  ؤمتر األطراف ومؤمتر/اجتما  أطرافملاملشرتك 
مـــون، األمـــني العـــام  - الســيد بـــان كـــيو حممـــد الســـادس، ملـــ  املغـــرب،  ببيانــات وأدىل -27

ون، رئــيس اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، والســيدة باتريســيا الســيد بيــرت تومســو  لألمــم املتحــدة،
إســـبينوزا، األمينـــة التنفيذيـــة لالتفاقيـــة، والســـيدة ماريـــان موهـــوب، ممثلـــة رـــباب املغـــرب، والســـيدة 

دافع ، وهي منظمـة تـ(Emerson Collective) إمي سوننعية لورين باول جوبس، مؤسسة ورئيسة 
البيئـة والتعلـيم والعدالـة الجتماعيـة، والسـيد فرانسـوا أولنـد، ب لالراميـة إىل النٌـو سياسات ال عن

__________ 

 :لالتفاقيـــة علـــى الـــراب  التـــايل يف املوقـــع الشـــبكي ،مـــن احملضـــر الرمســـي للـــدورة الـــ  تعتـــرب جـــزءاا  ،تـــرد البيانـــات (12)
<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/cop-cmp-cma-closing-plenaries>  . 
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الــــدورة احلاديــــة عشــــرة ملــــؤمتر األطراف/للــــدورة الواحــــدة والعشــــرين رئــــيس فرنســــا، البلــــد املضــــيف 
   .(13)كيوتو  طرافأؤمتر/اجتما  مل
املســـائل املتعلقـــة املقـــرر بشـــهنن  فيٌـــا اعت مـــد الـــ  ،ويف أعقـــاب اجللســـة الثامنـــة املســـتهننفة -28

 كيوتــــو  ؤمتر األطــــراف ومؤمتر/اجتمــــا  أطــــرافملــــ ةمشــــرتكجلســــة  تبتنفيــــذ اتفــــاق بــــاريس، ع قــــد
  لالستما  إىل البيانات. أطراف باريسومؤمتر/اجتما  

 الرئيس واألمينة التنفيذية.  ويف البداية، أدىل ببيان كل من -29
والصني(، وسـلوفاكيا، واملفوضـية  77ممثلي تايلند )باسم وموعة الـ وأعقبت ذل  بيانات  -30

(، وسويسـرا )باسـم وموعـة السـالمة البيئيـة(، فيـا األوروبية )باسم الااد األورو  والـدول األعضـاء
ـــة  ـــة الصـــغ ة(، ونٌوري وأســـرتاليا )باســـم اةموعـــة اجلامعـــة(، وملـــديف )باســـم اـــالف الـــدول اجلزري

(، واململكــة العربيــة الســعودية )باســم اةموعــة العربيــة(، قراطيــة )باســم أقــل البلــدان ًــواا الكونغــو الدمي
ونيكـــاراغوا )باســـم منظومـــة التكامـــل ألمريكـــا الوســـطى(، ودولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــات )باســـم 

ـــة التفكـــ (، ومـــايل )باســـم اةموعـــة األفريقيـــة(، وكوســـتاريكا )باســـم ـــة املتقارب الرابطـــة  البلـــدان النامي
 املستقلة ألمريكا الالتينية والكارييب(، والصني، وفرنسا، واألرجنتني، وا ند، وإندونيسيا. 

ويف نفــس اجللســة املشــرتكة، أدىل ممثلــو تســع فئــات مراقبــة ببيانــاام )منظمــات الشــعوب  -31
ت األالية، ومنظمات نقابية غ  حكومية، ومنظمـات نسـائية وجنسـانية غـ  حكوميـة، ومنظمـا

رــبابية غــ  حكوميــة، ومنظمــات ناريــة واــناعية غــ  حكوميــة، ومنظمــات بيئيــة غــ  حكوميــة، 
  (.ةوسلطات بلديلية، حمكومات حمستقلة غ  حكومية، وسلطات و  حبثية ومنظمات

 بيانات األطراف -ألف 
 اا بيانـ 49، مـن بينٌـا مطرفاا يف التفاقيـة ببيانـاا 166اجلزء الرفيع املستوى، أدىل خالل  -32

بيانــات أدىل  ــا إمــا نــواب رؤســاء أو نــواب رؤســاء وزراء،  5رؤســاء دول وحكومــات، وأدىل  ــا 
  .(16( )15( )14)بياناا أدىل  ا وزراء وممثلو األطراف 112و

__________ 

 يف املوقـــع الشـــبكي لالتفاقيـــة علـــى الـــراب  التـــايل: ،للـــدورة مـــن احملضـــر الرمســـي الـــ  تعتـــرب جـــزءاا  ،البيانـــاتتـــرد  (13)
<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/high-level-segment>  . 

 أعالم. 12انظر احلارية  (14)
 .بيانـاا  166بيانـات مـن أاـل  8 ووموعـات أخـرىبلا عدد البيانات الـ  أ ديل  ـا باسـم اةموعـات املتفاوضـة  (15)

  يف املوقـــع الشـــبكي لالتفاقيـــة علـــى الـــراب  التـــايل: ،الـــ  تعتـــرب جـــزءا مـــن احملضـــر الرمســـي للـــدورة ،تـــرد البيانـــاتو 
<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-5th-meeting-of-the-cop-an>; 

<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-6th-meeting-of-the-cop-an>; 

<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-7th-meeting-of-وthe-cop-an>.   
علــى البيانــات الــ  قــدمتٌا بعــض األطــراف بشــهنن  ركزهــا يف منظومــة األمــم املتحــدة، رداا مب لتــذكرالصــني تــدخلت  (16)

يف املــــؤمتر. وتـــرد تفااــــيل املداخلـــة يف املوقــــع الشــــبكي لالتفاقيـــة علــــى الــــراب   ةتـــايوان الصــــيني مقاطعــــةمشـــاركة 
-http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-8th-meeting-of-the>التــــــــــــــايل:

cop-an> . 
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 بيانات المنظمات المشار ة بصفة مراقب -اوب 
ــــة اجللســــة يف -33 ــــو،ومؤمتر/اجتمــــا  أطــــراف كيو  ملــــؤمتر األطــــرافاملشــــرتكة  الثامن اجللســــة و  ت

ممثلـو منظمـات  ببيانات تشرين الثاين/نوفمرب، أدىل 17، يف باريس طرافأالسابعة ملؤمتر/اجتما  
 . (17)حكومية دولية ومنظمات غ  حكومية

 مسائل أخرى -خامساا  
 من جدول األعمال( 5)البند 
ت ِثــر األطــراف أي تنــاول الــرئيس هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال. و   ،يف اجللســة الثامنــة -34

  مسائل يف إطارم.

 اختتام الدنر  -سااساا  
 من جدول األعمال( 6)البند 
ص  اعتمـادات األمانة األطراف   يممثلأحد أبلا  ،يف اجللسة الثامنة املستهننفة -35  بهننا   ُت 

مقــر األمانــة، وبــهنن يف ت عقد ســالــ   2017 بــاريس لعــام طــرافألــدورة مؤمتر/اجتمــا   يف امليزانيــة
الــــــدورة الثالثــــــة والعشــــــرين ســـــيناريوهات  تلفــــــة لتقــــــدير تكــــــاليف عقـــــد  حاليــــــاا تــــــدرس األمانـــــة 

واجلـــزء الثــــاين مــــن الــــدورة  كيوتــــو،اجتمـــا  أطــــراف  /ؤمتراألطــــراف والــــدورة الثالثـــة عشــــرة ملــــ ؤمترملـــ
الـ  ستوضـع  رتتيبـاتال هنملانيـا، علـى أسـاسبيف بـون،  ملؤمتر/اجتما  أطراف بـاريس، املقـررة األوىل

  . ذا الغرل

 اعتماا تقرير مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس -ألف 
 من جدول األعمال( )أ(6)البند الفرعي 

يف مشــــرو  التقريــــر  ،يف جلســــتا الثامنــــة املســــتهننفةبــــاريس، طــــراف أنظــــر مؤمتر/اجتمــــا   -36
مــــن اقــــرتاح  وبنــــاءا علــــى .بــــاريس طــــرافأؤمتر/اجتمــــا  األوىل ملبــــاجلزء األول مــــن الــــدورة املتعلــــق 

للمقـــــرر باســــتكمال التقريـــــر بتوجيــــا مـــــن الـــــرئيس،  بـــــاريس طــــرافأالــــرئيس، أِذن مؤمتر/اجتمـــــا  
  األمانة. من ساعدة مبو 

__________ 

 يف املوقــع الشــبكي لالتفاقيــة علــى الــراب  التــايل:، مــن احملضــر الرمســي للــدورة الــ  تعتــرب جــزءاا ، البيانــاتهــذم تــرد  (17)
<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-high-level-segment-8th-meeting-of-the-cop-an>  . 
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 غالق الدنر إ -باو 
 )ب( من جدول األعمال( 6)البند الفرعي 

 طـرافأبنـاءا علـى اقـرتاح مـن فيجـي، اعتمـد مؤمتر/اجتمـا  و  ة،لسة الثامنة املستهننفيف اجل -37
املعنـــون "اإلعـــراب عـــن المتنـــان للمملكـــة املغربيـــة ولســـكان مدينـــة  1-ت/م أ 1القـــرار  بـــاريس
  مراكش".

أجنــز أعمالــا يف  بــاريس أطــرافأرــار الــرئيس إىل أن مؤمتر/اجتمــا   ،يف اجللســة نفســٌاو  -38
الــدورة الثالثــة والعشــرين مــع  بــالتزامن يف جزئٌــا الثــاين األوىلدورتــا  أعمــال يســتهننفسمــراكش، و 

 )تشرين الثاين/ /اجتما  أطراف كيوتوؤمترالدورة الثالثة عشرة مل /اجتما  األطراف/األطراف ؤمترمل
  (.2017نوفمرب 
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Annex I 

Parties to the Paris Agreement, observer States and United Nations 

organizations attending the first part of the first session of the 

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 

Paris Agreement 

[English only] 

A. Parties to the Paris Agreement 

Albania 

Antigua and Barbuda 

Argentina 

Austria 

Bahamas 

Bangladesh 

Barbados 

Belarus 

Belize 

Bolivia (Plurinational State of) 

Brazil 

Brunei Darussalam 

Cameroon 

Canada 

Central African Republic 

China 

Cook Islands 

Costa Rica 

DemocraticPeople’sRepublicofKorea 

Dominica 

European Union 

Fiji 

France 

Germany 

Ghana 

Greece 

Grenada 

Guinea 

Guyana 

 

Honduras  

Hungary 

Iceland 

India 

Kiribati 

LaoPeople’sDemocratic
Republic 

Madagascar 

Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Mauritius 

Mexico 

Micronesia (Federated States of) 

Mongolia 

Morocco  

Namibia 

Nauru 

Nepal 

New Zealand 

Niger 

Norway 

Palau 

Panama 

Papua New Guinea 

Paraguay 

Peru 

Poland 

 

Portugal 

Rwanda 

Saint Kitts and Nevis 

Saint Lucia 

Saint Vincent and the 
Grenadines 

Samoa 

Senegal 

Seychelles 

Singapore 

Slovakia 

Solomon Islands 

Somalia 

Sri Lanka 

State of Palestine 

Swaziland 

Sweden 

Thailand 

Tonga 

Tuvalu 

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

United States of America 

Uruguay 

Vanuatu 
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B. Parties to the Convention that are observers to the Paris Agreement 

Afghanistan 

Algeria 

Andorra 

Angola 

Armenia 

Australia 

Azerbaijan 

Bahrain 

Belgium 

Benin 

Bhutan 

Bosnia and Herzegovina 

Botswana 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Cambodia 

Chad 

Chile 

Colombia 

Comoros 

Congo 

Côted’Ivoire 

Croatia 

Cuba 

Cyprus 

Czechia 

Democratic Republic of the Congo 

Denmark 

Djibouti 

Dominican Republic 

Ecuador 

Egypt 

El Salvador 

Equatorial Guinea 

Eritrea 

Estonia 

Ethiopia 

Finland 

Gabon 

Gambia 

Georgia 

Haiti 

Indonesia 

Iran (Islamic Republic of) 

Iraq 

Ireland 

Israel 

Italy 

Jamaica 

Japan  

Jordan 

Kazakhstan 

Kenya 

Kuwait 

Kyrgyzstan 

Latvia 

Lebanon 

Lesotho 

Liberia 

Libya 

Liechtenstein 

Lithuania 

Luxembourg 

Malawi 

Malaysia 

Mauritania 

Monaco 

Montenegro 

Mozambique 

Myanmar 

Netherlands 

Nicaragua 

Nigeria 

Oman 

Pakistan 

Philippines 

Qatar 

Republic of Korea 

Republic of Moldova 

Romania 

Russian Federation 

Sao Tome and Principe 

Saudi Arabia 

Serbia 

Sierra Leone 

Slovenia 

South Africa 

South Sudan 

Spain 

Sudan 

Suriname 

Switzerland 

Tajikistan 

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

Timor-Leste 

Togo 

Trinidad and Tobago 

Tunisia 

Turkey 

Turkmenistan 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

United Republic of 
Tanzania 

Uzbekistan 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Viet Nam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

 

C. Observer States 

Holy See 
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D. United Nations bodies and programmes 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

Office of the Special Representative of the Secretary-General and Chief Executive for 

Sustainable Energy for All 

United Nations Capital Development Fund 

UnitedNationsChildren’sFund 

United Nations Conference on Trade and Development  

United Nations Department of Economic and Social Affairs 

United Nations Department of Public Information 

United Nations Development Programme 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 

United Nations Economic Commission for Africa 

United Nations Economic Commission for Europe  

United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean  

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  

United Nations Environment Programme 

United Nations Global Compact 

United Nations Human Settlements Programme 

United Nations Institute for Training and Research 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

United Nations Office for Outer Space Affairs 

United Nations Office for Project Services 

United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, 

Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States 

United Nations Population Fund 

United Nations Secretariat 

United Nations University 

United Nations Volunteers 

World Food Programme 

E. Convention secretariats  

Convention on Biological Diversity 

Ozone Secretariat 

United Nations Convention to Combat Desertification 
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F. Specialized agencies and institutions of the United Nations system 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Global Environment Facility 

Intergovernmental Oceanographic Commission 

Intergovernmental Panel on Climate Change  

International Civil Aviation Organization 

International Fund for Agricultural Development 

International Labour Organization 

International Maritime Organization 

International Monetary Fund 

International Telecommunication Union 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

United Nations Industrial Development Organization 

World Bank 

World Health Organization 

World Intellectual Property Organization 

World Meteorological Organization 

G. Related organizations of the United Nations system  

Green Climate Fund 

International Atomic Energy Agency 

International Trade Center 

World Trade Organization 
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Annex II 

 Calendar of meetings of Convention bodies, 2017–2021 

[English only] 

 First sessional period in 2017: 8–18 May 

 Second sessional period in 2017: 6–17 November  

 First sessional period in 2018: 30 April to 10 May 

 Second sessional period in 2018: 3–14 December 

 First sessional period in 2019: 17–27 June 

 Second sessional period in 2019: 11–22 November 

 First sessional period in 2020: 1–11 June 

 Second sessional period in 2020: 5–16 November 

 First sessional period in 2021: 31 May to 10 June 

 Second sessional period in 2021: 8–19 November 

    


