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 الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
 الثاني من الدورة األولىالجزء 
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7 ،مراكش

 (1)جدول األعمالمن  8-3ود البن

 من جدول األعمال 8-3البنود   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسين المتشاركين  

رحببا اليريببع ال امببص املعينببا امل ببا ياتيبباق يبباريب )فريببع اتيبباق يبباريب( يبببد  نيببا   -1
إىل أن هبب ا يببدل علببا الألبباا  األ ببرا  اً ، مشبب  2016تشببرين الثبباين/نوفمرب  4يف  اتيبباق يبباريب

يأل ايبببا الألبببداي  ال املجبببت ملواجنبببت تجببب  املنبببا ، وقبببعد األ بببرا  الببب    ت ببب  ي بببد يالألينبببديع علبببا 
ال امبص علا أن تي بص  لبيف يف أقبرق وقبن  وبنف واتيبع اليريبع  هإقرار اتياق ياريب أو ي بوله أو 

مبص إابايف يف إ بار البنبد يبد  النيبا  املبوبر اتيباق يباريب، ا يألأللبا األمبر أ  عي بد علا أنبه 
 ، "الألحض  لبد  نيا  اتياق ياريب"فه)أ( من جدول أعمال8اليرعي 

الدورة األوىل ملؤمتر األ برا  ال امبص يوهبيه اجألمباط األ برا   ال امص إىل أناليريع  أقارو  -2
 تشبببرين الثببباين/ 15يبببو  الثء بببا   سبببو  تتيألبببأل  بببرا  يببباريب( يف اتيببباق يببباريب )مؤمتر/اجألمببباط أ

 مسببأل دمببن اتيبباق يبباريبف وأكببد اليريببع ال امببص أنببه  16مببن املببادة  6للي ببرة اً ، وف بب2016 نببوفمرب
 من مؤمتر األ را ف أن يألل اهالألنيج  أ  توججنات إاافجت مأل ل ت ي مله املسأل بلي ميون 

، "الألحضب  ل  بد البدورة األوىل ملبؤمتر ول أعمالبهمبن جبد ق()8ويف إ ار البنبد اليرعبي  -3
األ بببرا  ال امبببص يوهبببيه اجألمببباط األ بببرا  يف اتيببباق يببباريب"، ننبببر اليريبببع ال امبببص يف الننبببا  
الببدايلي ملؤمتر/اجألمبباط أ ببرا  يبباريب وقببد  إىل مؤمتر/اجألمبباط أ ببرا  يبباريب، عببن  ريببع مببؤمتر 

لننر فجببه واعألمبباده )لء ببءط علببا نببا األ ببرا ، مشببروط م ببرر يشببملن هبب ه املسببمللت وأوهبباه يببا
 (ف  FCCC/APA/2016/L.4/Add.1مشروط امل رر، اننر الو ج ت 

__________ 

 فلء ءط علا عناوين ينود جدول األعمال FCCC/APA/2016/3اننر الو ج ت  (1)
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يف ال مبص يشبملن اً املضبي قبدم مبن يبءل هب ه البدورة ه متوبنأنبإىل اليريع ال امص  أقارو  -4
ويف او  يبد  النيبا  املبوبر  فمججد البنود املواوعجتف لون ا ياال هناك الوث   ا ينبجي ال جا  يه

وايألببه يف أسببرط وقببن يا  لوفببويسببرعت ل  نايببتاتيبباق يبباريب، يؤكببد اليريببع ال امببص الألاامببه يال مببص ي
مألسبع ومألبوازن،  يشبوص ونف وقدد اليريع ال امص علا ارورة إحراز الأل د  يشملن مججبد البنبود 

 يتننر فجنبا يف إ بار اةجابت اليرعجبت وكيالت األي  يننج منسع فجما يأل لع ياملسائص  ات الينلت ال 
 واةجات اليرعجت للمشورة ال لمجت والألونولوججت )هجات املشورة(ف  )هجات الألنيج ( للألنيج 

 يشبملن ،2017 أيريبص/نجسبان 30 حبلول آرائنا، ت دمي إىل األ را  ال امص اليريع دعاو  -5
 (2017)أيار/مبايو  األوىل املسبألملنيتاجلبا  الثالبم مبن دورتبه سبص دفد ال مبص يف اليب ة الب  تلبي 

هجاببت البب  يتننببر فجنببا يف إ ببار  ومنسببع، مببد مراعبباة املسببائص  ات الينببلت مألسببع ومألببوازن يشببوص
  ف(2)هجات املشورةو  الألنيج 

وأكبببد اليريبببع ال امبببص مبببن جديبببد الألاامبببه ةواهبببلت ال مبببص يألري بببت قببباملت وقبببيافت وف البببت  -6
يع علا أن يألبِّبع يف اجلبا  الثالبم مبن دورتبه األوىل ت  الجايت، اة ه اً األ را ف وحت ج  من ألوججهوي

 (3)(  رائع تننج  عمله ال  اعألمدها يف اجلا  األول من دورته األوىل2017املسألملنيت )أيار/مايو 
 ف (2016)أيار/مايو 

واجلنات امل نجت  (4)ورحا اليريع ال امص يامل لومات امل دمت يف ه ه الدورة من األ را  -7
 ف(6)يالو ائع اإلعءمجت امل دة للدورةاً وأحاط علم (5)من غ  األ را 

الأل ببد  ازببرز يشببملن مججببد البنببود املواببوعجت املدرجببت يف جببدول إىل اليريببع ال امببص  أقببارو  -8
أعماله علا النحو املبني يف امل كرات غ  الرمسجت الب  أعبدها مجسبرا املشباورات غب  الرمسجبت يشبملن 

واتيع اليريع ال امص علا أن ه ه املب كرات سبألوون  ف(7)لا مسؤولجألنما الشعينجته ه البنود، ع
 ف(8)ميجدة ل مله املسأل بلي

__________ 

 ف<http://www.unfccc.int/5900>ينبجي لأل را  ت دمي ورقاهتا عرب يوايت ت دمي الورقات علا الرايط الألايل:  (2)

(3) FCCC/APA/2016/2 ف21، الي رة  

 ف<http://unfccc.int/5900>مألاحت يف ال نوان الألايل:  (4)

 ف<http://unfccc.int/7478>يف ال نوان الألايل:  مألاحت (5)

(6) FCCC/APA/2016/INF.1 وAdd.1 و2و ،FCCC/APA/2016/INF.2 وAdd.1 و2و ،FCCC/APA/2016/INF.3 
   ف2و Add.1و FCCC/APA/2016/INF.4، و2و Add.1و

أعريبن عننبا ي بأل األ برا  حب  حتاول املب كرات الب  أعبدها املجسبران أن ت وبب يينبورة غب  رمسجبت ا را  الب   (7)
ا ن يشببببملن ينببببود جببببدول األعمببببال  ات الينببببلت، وهببببي ا ت وببببب يالضببببرورة آرا  مججببببد األ ببببرا ف وا هتببببد  

علبببا األعمبببال األيبببرت الببب  قبببد ترغبببا األ بببرا  يف ااابببألءط  بببا أو إىل منبببد  املببب كرات إىل ا وببب  مسبببب اً 
أل بصف وا ختضببد ا را  امل دمبت يف املبب كرات أل  ترتجببا األ برا  مببن إيببدا  آرا  أيبرت قببد توببون لبدينا يف املسبب

 حسا األمهجت وا ت ا أ  توافع يف ا را  يني األ را  وا تنألو  علا أسب أل  مياواات يف املسأل بصف
 ف<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9974.php>مألاحت يف ال نوان الألايل:  (8)
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 كص يند   يشملن املأللوق اإلاايف ال مص

اخلبا   من جدول األعمال، "مايبد مبن اإلرقبادات فجمبا يأل لبع يباجلا  3فجما خيا البند  -9
، املنينبو  )أ( يينبائا املسبامهات ازبددة و نجباً يشملن ما يلبي:  21-/  أ1يالألعيجف يف امل رر 

املسببامهات ازببددة و نجبباً وقببيافجألنا وفنمنببا،  واببو  لألجسبب  م لومببات( ق) ؛26علجنبا يف الي ببرة 
 علبببا ،و نجببباً  ازبببددة األ بببرا  مسبببامهات وحسببباق( ج) ؛28علبببا النحبببو املشبببار إلجبببه يف الي بببرة 

 1 حبلبببببول آرائنبببببا، ت بببببدمي إىل األ بببببرا  ال امبببببص اليريبببببع دعبببببا ،31 الي بببببرة يف إلجبببببه املشبببببار النحبببببو
ال ضايا ال  جتبر  مناقشبألنا يف إ بار هب ا البنبد مبن جبدول األعمبال،  يشملن ،2017أيريص /نجسان

مببد مراعبباة األسببالت البب  حببددهتا األ ببرا  فجمببا يألينببص  بب ا البنببد والبب  تببرد يف املرفببع ياملبب كرة غبب  
ف و لببا اليريببع ال امببص إىل األمانببت جتمجببد هبب ه ا را  (10()9)املشبب كان ناجسببر امل الرمسجببت البب  أعببدها

 قبص اجلا  الثالم من دورته األوىل املسألملنيتف اإلن ننوإتاحت الألعمجد علا موقد ااتياقجت علا 
أيضببباً،  لبببا اليريبببع ال امبببص إىل األمانبببت أن تبببنن ، يألوججبببه مبببن  3وفجمبببا خيبببا البنبببد  -10

 2017أيار/مببببايو  6املألشبببباركني لليريببببع ال امببببص، اجألمبببباط مائببببدة مسببببألديرة يت  ببببد يف الرئجسببببني 
اجلبا  الثالبم مبن دورتبه األوىل املسبألملنيتف وينبجبي أن يتيبأل  يباق املشباركت يف اجألمباط  يالألواز  مبد

املائبببدة املسبببألديرة للبببدول األ بببرا  والبببدول املراقببببت دون سبببواها، وينبجبببي إسبببناد منبببا  الألجسببب  إىل 
اجلبا  الثالبم مبن البدورة  قعا  ال ين سجت جَّنون لألجس  املناقشات يشملن هب ه ال ضبايا يبءلاأل

ف وينبجببي أن ينجببت اجألمبباط املائببدة املسببألديرة 2017األوىل املسببألملنيت لليريببع ال امببص يف أيار/مببايو 
جبدول  أيضاً منايباً مبن اانيألبا  والألياعبص البنبا  للمضبي قبدماً يف ال مبص يف إ بار هب ا البنبد مبن

األعمببالف وينبجببي أن تسببألند املناقشببات يف إ ببار اجألمبباط املائببدة املسببألديرة إىل ا را  البب  ت ببدمنا 
األ را ، وأن تس قد أيضاً ةعموعت األسبالت الب  أعبدها املجسبران املألشباركان والبواردة يف املرفبع 

ع ال امبببص يشبببملن تننبببج  ف وينبجبببي لألمانبببت أن تألشببباور مبببد الرئجسبببني املألشببباركني لليريببب(11)ةبب كرهتما
اجألماط املائدة املسألديرة وأن ت از الين  املش ك لآلرا  ال  تبدينا األ را  يشملن ه ا البنبد مبن 

 جدول األعمال، علماً أنه ا يتألوقد إعداد ورقت عن نألائج ااجألماطف

ملشبار إلجبه ، "مايد من اإلرقبادات فجمبا خيبا الببءت املأل لبع يبالألوجف ا4البند ي يأل لعوفجما  -11
من اتياق ياريب يوهيه، يف مجلت أمور أيرت، عنينراً مبن عناهبر  7من املادة  11و 10يف الي رتني 

، 2017 فربايبر قباط/ 15 لا اليريع ال امص إىل األمانت أن ت د، حبلول  املسامهات ازددة و نجاً"،
حتددها األ را ، لدت الننر م كرة م لومات حتدد البجانات اخلاهت يوص عنينر من ال ناهر ال  قد 

مببن  7مببن املببادة  11 يف املبببادا الألوججنجببت، إن وجببدت، يالنسبببت ملعأللببف الوسببائص املبب كورة يف الي ببرة
اتياق ياريبف وينبجي أن تألناول م كرة امل لومبات كب ليف ال ائمبت غب  الشباملت يال ناهبر الب  ت وسبنا 

 ف(12) أعدها املجسران املألشاركانا را  واملرفع يامل كرة املوجاة غ  الرمسجت ال 
__________ 

 ف<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9974.php>مألاحت يف ال نوان الألايل:  (9)

 فأعءه 2نيب ا اقجت  (10)

 ف<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9974.php>مألاحت يف ال نوان الألايل:  (11)

 ف<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9974.php>مألاحت يف ال نوان الألايل:  (12)
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مببن جببدول األعمببال، دعببا اليريببع ال امببص األ ببرا  إىل أن  4أيضبباً البنببد  وفجمببا خيببا -12
، املايبد مبن ا را  يشبملن الببءت املأل لبع يبالألوجف ياعألبباره، 2017آ ار/مبار   30ت د ، حبلول 

و نجبببببباً، املشبببببار إلجنببببببا يف  يف مجلبببببت أمبببببور، عنينببببببراً مبببببن ال ناهببببببر املوونبببببت للمسببببببامهات ازبببببددة
من اتياق ياريب، مد مراعباة املناقشبات اجلاريبت يشبملن هب ا البنبد  7من املادة  11و 10 الي رتني

 ف(14()13)أعدها املجسران املألشاركان يف الدورة ا الجت فضًء عن املرفع يامل كرة غ  الرمسجت ال 
 نجسبببان/ 30ألمانبببت أن ت بببد، حبلبببول كببب ليف،  لبببا اليريبببع ال امبببص إىل ا  4وفجمبببا خيبببا البنبببد  -13
 ، تولجياً جلمجد الورقات امل دمت من األ را  يشملن ه ا البند من جدول األعمالف2017 أيريص
و لا اليريع ال امص أيضاً إىل األمانت أن تنن ، يألوججبه مبن الرئجسبني املألشباركني لليريبع  -14

يببالألواز   2017أيار/مببايو  6يف مببن جببدول األعمبال تت  ببد  4ال امبص، حل ببت عمببص يشبملن البنببد 
 مد اجلا  الثالم من دورته األوىل املسألملنيتف

من جدول األعمال، "الألرائبع واإلجبرا ات واملببادا الألوججنجبت إل بار  5البند  اوفجما خي -15
مبببن اتيببباق يببباريب"، دعبببا اليريبببع  13الشبببيافجت اخلبببا  يببباإلجرا ات والبببدع  املشبببار إلجبببه يف املبببادة 

 :  (15)، يشملن املسائص الألالجت2017 فرباير/قباط 15إىل ت دمي آرائنا، حبلول  ال امص األ را 

مببا ا ينبجببي أن توببون ال ناهببر ازببددة للألرائببع واإلجببرا ات واملبببادا الألوججنجببت  )أ( 
 11و 10و 9و 8و 7الي بببرات  ةوجببباالبببدع  وت بببدمي  اختبببا  اإلجبببرا اتاملأل ل بببت يالشبببيافجت يف 

 ؟13من املادة  12و

ف ينبجي إل ار الشيافجت أن ي ألمد علا ترتجبات الشيافجت املنينو  علجنبا كج )ق( 
 يف ااتياقجت وأن ي ازها، مد اإلقرار يملن ترتجبات الشيافجت ةوجا ااتياقجت جيا أن تشبوص جبا اً 

 واد الألرائع واإلجرا ات واملبادا الألوججنجت؟لمن الألعريت املسألند إلجنا 

جبببرا ات واملببببادا الألوججنجببببت، كجبببف ينبجبببي تي جببببص وفجمبببا يأل لبببع يببببالألرائع واإل )ج( 
 املرونت ليناحل البلدان النامجت ال  حتألاج إلجنا يف او  ما لدينا من قدرات؟

عألبببار عنببد واببد الألرائببع أيبب ها ي ببني اامببا هببي ال ناهببر األيببرت البب  ينبجببي  )د( 
مبببببن  92يف الي بببببرة واإلجبببببرا ات واملببببببادا الألوججنجبببببت ةبببببا فجنبببببا، يف مجلبببببت أمبببببور، تلبببببيف ازبببببددة 

 ؟21-أ/  1 امل رر

أن مببن جبببدول األعمببال،  لببا اليريبببع ال امببص إىل األمانبببت  5البنببد  أيضببباً  وفجمببا خيببا -16
قببص اجلبا  تت  بد  يبني البدوراتحل بت عمبص تنن ، يألوججبه مبن الرئجسبني املألشباركني لليريبع ال امبص، 

علببببببا املوااببببببجد املشببببببمولت  كا سبببببب (،2017)أيار/مببببببايو  الثالببببببم مببببببن دورتببببببه األوىل املسببببببألملنيت
__________ 

 ف<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9974.php>مألاحت يف ال نوان الألايل:  (13)

 فأعءه 2نيب ا اقجت  (14)

 فأعءه 2نيب ا اقجت  (15)
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اً و ج باً رتبط ارتبا بمب هيملنب ت راإليءت و حول ةناقشات  وتبدأامل لومات امل دمت من األ را ،  يف
الننر علببا  ببو تجسبب   ومأل ببدد األ ببرا  يف الأل ببد  ازببرزف ولبب ليف، يببياسببأل راا اخلببربا  الأل ببا و 

 والننبببر علبببا  بببو تجسببب   ينبجبببي ع بببد مناقشبببات حل بببت ال مبببص يشبببملن اسبببأل راا اخلبببربا  الأل بببا
عنببد ااقألضببا ف  ،موّمببص لببه و/أو يشببوص يبباملوازاة مببد اإليببءتومأل ببدد األ ببرا  يف الأل ببد  ازببرز 

عبن حل بت ال مبص  اً و لا اليريع ال امص إىل رئجسبجه املألشباركني أن ي بدا، يبدع  مبن األمانبت، ت ريبر 
 هأقببببار إىل اببببرورة إقببببرار رئجسببببجو  ،األوىل املسببببألملنيت كببببي يننببببر فجببببه يف اجلببببا  الثالببببم مببببن دورتببببه

تننج  حل ت ال مبص،  أ نا شاركني واألمانت يالينءت ال ائمت مد ينود جدول األعمال األيرت ألامل
 من أجص تياد  اازدواججت يف ال مصف

من جدول األعمال، "مسائص مأل ل بت ياسبألعء  ا ينبجلت ال املجبت  6البند ا وفجما خي -17
من اتياق ياريب: )أ( حتديد مينبادر املبديءت اسبألعء  ا ينبجلت  14املشار إلجنا يف املادة 

رحبببا اليريبببع ال امبببص ياملشبببورة الببب   ،"ال املجبببت ا ينبببجلت اسبببألعء   رائبببع وابببدو ( ق)ال املجبببت؛ 
ملن الألري ببت البب  ميوببن أن تتسببألعد   ببا ت ججمببات اةجاببت ا وومجببت الدولجببت أسببدهتا هجاببت املشببورة يشبب

، ودعببببا األ ببببرا  إىل أن ت ببببد ، (16)امل نجببببت يألجبببب  املنببببا  يف عملجببببت اسببببألعء  ا ينببببجلت ال املجببببت
، آرا هببا يشببملن ال ضببايا الب  جتببر  مناقشببألنا يف إ ببار هبب ا البنببد 2017نجسببان/أيريص  30 حبلبول

مراعاة األسالت ال  حتددها األ را  فجما يألينبص  ب ا البنبد علبا النحبو  من جدول األعمال، مد
 ف (17)الوارد أدناه

 والسجاق الروايط
كجف يتيَن  ويت جَّ  الأل د  اجلماعي ازرز  و حت جع غرا اتياق ياريب وأهدافبه  )أ( 

 الألعيجبببف مسبببائص مراعببباة مبببد وتجسببب يت،قببباملت  يألري بببتالألويلبببت املبببدت؟ كجبببف سبببجأل  ال جبببا  يببب ليف 
 ؟املألاحت ال لمجت امل ار  وأفضص اإلنينا  او  ويف والدع ، الألنيج  ووسائص والألوجف

واملبواد األيبرت مبن  14ما هي الوسائص الويجلت يايبادة فنب  البروايط يبني املبادة  )ق( 
 ؟اتياق ياريب املرتبألت ارتبا اً مباقراً أو غ  مباقر يا ينجلت ال املجت

 املديءت مينادر
مد امل لومبات  ات األمهجبت )ج(  يالنسببت لأل جبج  الأل بد  اجلمباعي ازبرز  بو  كجف جتت

حت جبع غببرا اتيبباق يبباريب وأهدافببه الألويلببت املببدت مببن وأللببف مينببادر امل لومببات يألري ببت قبباملت 
ابببمن وأللبببف ال ناهبببر ةبببا يف  لبببيف، علبببا سببببجص الببب كر ا ا ينبببر، الألوجبببف  وحمومبببت ومألوازنبببت

 ؟الألنيج  والدع الألعيجف ووسائص و 

__________ 

(16) FCCC/SBSTA/2016/L.24ف 
 فأعءه 2نيب ا اقجت  (17)



FCCC/APA/2016/L.4 

GE.16-20032 6 

 الألرائع
ما هي الألرائع ال  ميون أن تضيي علا عملجت ا ينبجلت ال املجبت  بايد الألجسب   (د) 

واانيألببا  والشببمول، ياإلاببافت إىل الويببا ة والي الجببت؟ وكجببف سببجأل  جتنجببا امل لومببات البب  تببرد يف 
 الأل ارير والبءغات؟

جألمبباط أ ببرا  اتيبباق يبباريب إل بباز مببا هببي املسبباعدة البب  سببألت دَّ  إىل مؤمتر/ا (هب) 
ومبا هبي اةجابات وال ملجبات املرتبألبت يا ينبجلت ال املجبت وكجبف  ؟عملجت اسألعء  ا ينجلت ال املجبت

 يوون ه ا اارتباط؟
مبببا هبببو اجلبببدول الببباما األنسبببا إل ببباز عملجبببت اسبببألعء  ا ينبببجلت ال املجبببت؟  (و) 

 دت؟هي مراحص ال ملجت ومساراهتا املمونت، إن وتج وما
 النألجعت/النواتج

ما هبي السببص الب  تويبص اسبأليادة األ برا  مبن نألجعبت ا ينبجلت ال املجبت لأل ايبا  (ز) 
إجرا اهتبا ودعمنبا، يألري بت حمبددة و نجباً، وف بباً لألحوبا   ات الينبلت مبن اتيباق يباريب، وكبب ليف 

 ؟لأل ايا الأل اون الدويل املأل لع ياإلجرا ات املنايجت
  سألدع  ه ه النألجعت؟ما هي امل لومات ال  ( ) 

مببن جببدول األعمببال، "الألرائببع واإلجببرا ات الءزمببت لي الجببت سبب   7البنببد ا وفجمببا خيبب -18
مببن  15مببن املببادة  2عمببص اللعنببت امل نجببت يألجسبب  الألنيجبب  وت ايببا اامألثببال املشببار إلجنببا يف الي ببرة 

، 2017 مببببار /آ ار 30حبلبببول  ،أن ت ببببد اتيببباق يببباريب"، دعببببا اليريبببع ال امببببص األ بببرا  إىل 
مبن  15: يف او  املادة (18)آرا ها وم  حاهتا مد ال كجا علا ا يت، علا سبجص ال كر ا ا ينر

 ، يتدعا األ را  إىل ال جا  ةا يلي:21-/  أ1من امل رر  103و 102اتياق ياريب والي رتني 
 يف إلجنببا املشببار اللعنببت عمببص سبب  لي الجببتحتديببد الألرائببع واإلجببرا ات الءزمببت  )أ( 

 ؛ياريب اتياق من 15 املادة من 2 الي رة

 حتديد ال ناهر ال  ميون تناوةا من يءل ه ه الألرائع واإلجرا ات؛ )ق( 

تبادل آرائنا يشملن السببص الويجلبت يبدفد ال مبص يف إ بار هب ا البنبد مبن جبدول  (ج) 
 ف21-/  أ1امل رر  من 103األعمال، ةا يضمن لليريع ال امص إ از وايأله وف اً للي رة 

مبن جبدول األعمبال، "مسبائص أيبرت تأل لبع يألنيجب  اتيباق يباريب:  8البنبد  اوفجما خيب -19
 ال امبص األ برا  ملبؤمتر األوىل البدورة ل  بد الألحضب ( ق)أ( الألحض  لبد  نيا  اتيباق يباريب؛ )

 اليرعجبببت اةجابببات أحرزتبببه الببب   الأل بببد  ت جبببج و ( ج) يببباريب؛ اتيببباق يف األ بببرا  اجألمببباط يوهبببيه
 ،21-/  أ1واملنشملة فجمبا يأل لبع ياألعمبال املنو بت  با ةوجبا اتيباق يباريب واجلبا  الثالبم مبن امل برر 

__________ 

 فأعءه 2نيب ا اقجت  (18)
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يججت ت ايا وتجس  الألنسجع وااتساق يف تنيج  يرنامج ال مص، وعند ااقألضا ، اختبا  إجبرا ات قبد 
لببدورة مناقشببات ينببا ة و ريببت إىل أنببه أجببرت يببءل االيريببع ال امببص  أقببارتشببمص ت ببدمي توهببجات، 

يشملن وأللف ال ضايا ال  تديص يف إ ار ه ا البند من جدول األعمال، ةا يف  ليف املناقشبات 
املوابببوعجت املأل ل بببت يينبببندوق الألوجبببف والببب  اسبببألتنلن يف البببدورة ا الجبببتف وقبببدمن  موعبببت مبببن 

كببببي ي ألمببببده   األ ببببرا  مشببببروط م ببببرر، جل ببببص هببببندوق الألوجببببف هببببندوقاً خيببببد  اتيبببباق يبببباريب،
مؤمتر/اجألماط أ را  ياريب يف دورته األوىلف غ  أن أ رافاً أيرت رأت أن ه ا امل برر قبد يوبون 
ساي اً ألوانهف وأحاط اليريع ال امص علماً ياملسائص اإلاافجت املمونبت املأل ل بت يألنيجب  اتيباق يباريب 

األ ببرا  وتببرت أ ببرا   ملؤمتر/اجألمبباط أ ببرا  يبباريب، والبب  حببددهتا ي ببأل وع ببد الببدورة األوىل
أيبرت أابا رةبا   تتألنباول ي بد، وهبي املسبائص البب  تبرد يف املب كرة غب  الرمسجبت الب  أعبدها املجسببران 

)ق( مببن جببدول 8املألشبباركان للمشبباورات غبب  الرمسجببت علببا مسببؤولجألنما الشعينببجت يشببملن البنببد 
يف دورتبه الثانجبت وال شبرين كبي  ، وات يع علا ت دمي ه ه امل لومات إىل مؤمتر األ را (19)األعمال

 يننر فجنا ويألع  إجرا ات يشملااف
ويالنسببببت إىل مججبببد ينبببود جبببدول أعمبببال اليريبببع ال امبببص الببب  وتجِّنبببن يشبببملاا دعبببوة إىل  -20

البببدول األ بببرا  كبببي تببببد  رأينبببا فجنبببا مبببد مراعببباة األسبببالت الألوججنجبببت، أكبببد اليريبببع ال امبببص أن 
مببن األقببوال حريببت الببدول يف أن تبببد  رأينببا  ينببو  أ  جانببا األسببالت ا ت جّببد يببمل  قببوص 

 من ال ضايا ال  تديص يف إ ار جدول أعمال اليريع ال امصف

إىل األ بببرا  واملننمبببات امل ألمبببدة يينبببيت مراقبببا  (20)اليريبببع ال امبببص دعوتبببه السببباي ت كبببررو  -21
  ص دورة من دوراتهفلوي ت د  م لومات وآرا  وم  حات يشملن أ  عمص يضأللد يه اليريع قبص ك

أن رئجسجه املألشباركني ي ألامبان إهبدار مب كرة أفوارمهبا غب  الرمسجبت إىل اليريع ال امص  أقارو  -22
سألناد إىل ا را  واألفوبار الب   رحألنبا األ برا  يااعامت عن نألائج ه ه الدورة املسألملنيت،  نب ةمد 

ا قدمأله مبن م لومبات إىل هب ه البدورةف وسبألند  أ نا  ه ه الدورة، وال  أعرين عننا من يءل م
فنببب  نألببباق املسبببائص الببب  يأل بببني تسبببويألنا يف إ بببار كبببص ينبببد مبببن ينبببود جبببدول  سبببنياملببب كرة إىل حت
حتديببد اخلجبببارات الواسبب ت للوفببا  يال مبببص البب   عنببد يبببه إىل  إىل ، عنبببد اإلموببان،كبب ليفاألعمببال و 

 أ  يجارات قد حتددها األ را  يف املسأل بصف لاعاً اليريع ال امص، دون ا و  مسب 

علمبباً يا  ببار الأل ديريببت امل تبببت يف املجاانجببت علببا األنشببألت امل ببرر أن  ال امببص وأحبباط اليريببع -23
  فأعءه 16و 14و 10 راتتني ها األمانت عمًء ياألحوا  الواردة يف الي 

ملأللويبببت يف هببب ه ااسبببألنألاجات و لبببا اليريبببع ال امبببص أن تضبببأللد األمانبببت يببباإلجرا ات ا -24
  رهناً يألوافر املوارد املالجتف

    
__________ 

 ف<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9974.php>مألاحت يف ال نوان الألايل:  (19)

(20) FCCC/APA/2016/2 ف23، الي رة 


