
GE.17-03154(A) 



 الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
 األولى الدورة من الثالث الجزء

 ٢٠١٧أيار/مايو  ١8-8بون، 
 األعمال جدول من( ب)٢ البند

 المسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

  وشروحه األعمال جدول  

 مذكرة من األمينة التنفيذية  

 عمالاألجدول  -أولا  

 افتتاح الدورة. -١

 املسائل التنظيمية: -٢

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )أ( 
 إقرار جدول األعمال؛ )ب( 

 تنظيم أعمال الدورة. )ج( 

بشدد ن  ٢١-/م أ١مزيدد مددن اارادافام فيمددا يتجلزد  بددابزء افدا  بددالتخ ي    امل درر  -3
 ما يزي:

  ؛٢6خصائص املسامهام احملدفة وطنياً، عزى النحو املشار إليه   ال  رة  )أ( 

ري وضدوح املسدامهام احملددفة وطنيداً واد افيتها وفهمهدا، عزدى النحدو مجلزومام لتيس )ب( 
  ؛٢8املشار إليه   ال  رة 

 .3١ ال  درة   إليده املشدار النحدو عزى وطنياً، احملدفة األطراف مسامهام حساب )ج( 
 

 FCCC/APA/2017/1 األمم املتحدة 

 
التفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ

Distr.: General 

24 February 2017 

Arabic 

Original: English 



FCCC/APA/2017/1 

GE.17-03154 2 

 ١٠مزيددد مددن ااراددافام فيمددا  ددص الددبلت املتجلزدد  بددالتكي  املشددار إليدده   ال  ددرت   -4
مددن ات داا بداريص بو دد ه،   وزدة أمدور أخددرم، عنصدراً مدن عنا ددر  ٧مدن املدافة  ١١و

 املسامهام احملدفة وطنياً.

م الطرائددد  وااجدددراءام واملبدددافي التوجيهيدددة اطدددار الشددد افية افدددا  بدددااجراءام والددددع -5
  من ات اا باريص. ١3املشار إليه   املافة 

مدن ات داا  ١4املسائل املتجلز ة بجلمزية استخل  احلصيزة الجلاملية املشار إليهدا   املدافة  -6
 باريص:

 ؛الجلاملية احلصيزة الستخل  املدخلم مصافر حتديد )أ( 

 .وضع طرائ  استخل  احلصيزة الجلاملية )ب( 

الطرائددد  وااجدددراءام اللعمدددة ل جلاليدددة سدددري عمدددل الزلندددة املجلنيدددة بتيسدددري التن يددد  وتجلزيدددز  -٧
 من ات اا باريص. ١5من املافة  ٢االمتثال املشار إليها   ال  رة 

 مسائل أخرم تتجلز  بتن ي  ات اا باريص: -8

راف التحضددري لجل ددد الدددورة األو  ملددافر األطددراف الجلامددل بو دد ه اجتمددا  األطدد )أ( 
   ات اا باريص؛

اهليئدددددام املنشددددد ة فيمدددددا يتجلزددددد  اهليئتدددددان ال رعيتدددددان و ت يددددديم الت ددددددم الددددد   أحرعتددددده  )ب( 
، ٢١-/م أ١باألعمال املنوطة هبا مبوجب ات اا باريص وابزء الثالد  مدن امل درر 

عنددد االقتضدداء، و  االتسدداا   تن يدد  برنددامل الجلمددلبغيددة تجلزيددز وتيسددري التنسددي  و 
 .قد تشمل ت دمي تو يام اختاذ إجراءام

 .أخرم مسائل -9

 .عن أعماهلات رير الالدورة و اختتام  -١٠
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 شروح جدول األعمال -ثانياا  

 افتتاح الدورة -1 

ات   ال ري  الجلامل املخصص املجلين بات اا باريص )ال ريد  الجلامدل(   يايدة ابدزء الثدا   -١
 ،٢٠١6تشدرين الثدا /نوفم   ١4إ   ٧املغدرب،   ال د ة مدن من فورته األو ، املجل دوف   مدرا، ، 

عزى موا زة تجلزي  أعمال فورته األو . وسيجل د ال ري  الجلامل ابزء الثالد  مدن فورتده األو    
بون، أملانيا، بالتزامن مع الدورة السافسدة واألربجلد  لكدل مدن اهليئدة ال رعيدة لزتن يد  واهليئدة ال رعيدة 

ية والتكنولوجية. وست تتحه رئيستا ال ري  الجلامل املتشدار،تان، السديدة سدارة باادان لزمشورة الجلزم
  املرفد  األول(، املدرجدة   املرف  األول( والسيدة جو تيندال )األطراف غري املدرجة ف ا)األطر 

 . ٢٠١٧أيار/مايو  8يوم االثن ، 

 المسائل التنظيمية -2 

 انتخاب أعضاء المكتب  ( )أ 

أنشد  مددافر األطدراف ال ريدد  الجلامدل املخصددص املجلدين بات دداا بدداريص ومدام أساسددية: مجلز -٢
  إطددار ال تيددب ذاتدده املجلمددول بدده فيمددا يتجلزدد  بانتخدداب أعضدداء مكتددب ال ريدد  الجلامددل املخصددص 

 سدينتخب ال تيدب، هد ا ومبوجدب .(١)املجلين مبنهاج فيربان لزجلمل املجلزع، مع تجلديل ما لدزمم تجلديزده
. وحت ي دداً هلد غ الغايددة، سددتوجه األو  فورتدده مدن الثالدد  ابدزء خددلل مكتبدده أعضداء جلامددلال ال ريد 

األمانددة إ  األطددراف رسددالة تدددعوها فيهددا إ  ت دددمي أ دداء مراددحيها، عددن طريدد  منسدد ي   موعددة 
األطددددراف املدرجددددة   املرفدددد  األول و موعددددة األطددددراف غددددري املدرجددددة   املرفدددد  األول، حسددددب 

ل، لشددغل منصددت املتشددار،    الرئاسددة ومنصددب امل ددرر   مكتددب ال ريدد  الجلامددل. م تضددى احلددا
   فجلزيدة بصورة النظر وإ  ١8-أ م/٢3و ٧-أ م/36 امل رَّرين إ  الرجو  إ  مدعوة واألطراف

  .االت اقية مب تضى تُنش  هيئة أ    االنتخابية املنا ب لشغل نساء ترايح

 سُيدعى ال ري  الجلامل إ  انتخاب املتشار،    رئاسة ال ري  وم ررغ.ااجراء:  -3

 إقرار جدول األعمال ( )ب 

 . (٢)أقرَّ ال ري  الجلامل جدول أعمال فورته األو    ابزء األول من فورته األو  -4

الجلامدل،    ، ات   ال ري ٢٠١6تشرين الثا /نوفم   4وإثر بدء ن اذ ات اا باريص    -5
  إطدار بندد ابزء الثا  من فورته األو ، عزى أنده   يجلدد هندان مدن عمدل إضدا  يزدزم ال يدام بده 

 تظهددر ال ذلدد ، عزددى وبندداءً . (3)"التحضددري لبدددء ن دداذ ات دداا بدداريص"البنددد املجلنددون جدددول أعمالدده 
 . الجلامل لز ري  األو  الدورة من الثال  ابزء أعمال جدول   املس لة ه غ

__________ 

  .http://unfccc.int/6558، و٢، ال  رة ١8-/م أ٢. انظر أيضاً امل رر ٧، ال  رة ٢١-/م أ١امل ر ر  (١)

(٢) FCCC/APA/2016/2 9، ال  رة.   

(3) FCCC/APA/2016/4 9، ال  رة.  

http://unfccc.int/6558
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واسددددتلابًة لزدددددعوة الدددد  وجههددددا مددددافر األطددددراف الجلامددددل بو دددد ه اجتمددددا  األطددددراف    -6
، أحددال مددافر األطدددراف،   فورتدده الثانيددة والجلشدددرين، (4)بروتو،ددول ،يوتددو   فورتدده احلافيدددة عشددرة

ابدزء الثدا  مدن  . وات   ال ريد  الجلامدل،  (5)املسائل املتجلز ة بصندوا التكي  إ  ال ري  الجلامل
 املجلنددون )ب( مددن جدددول األعمددال8فورتدده األو ، عزددى النظددر   املسددائل املدرجددة   إطددار البنددد 

 .(6)"التحضري لجل د الدورة األو  ملافر األطراف الجلامل بو  ه اجتمدا  األطدراف   ات داا بداريص"
 بصددندوا املتصددزة املسددائل   النظددر األو ، فورتدده مددن الثالدد  ابددزء   الجلامددل، ال ريدد  وسيوا ددل
أعدددلغ،  5  أُعيدددد ترقيمددده، وف دددا لز  دددرة الددد  األعمدددال، جددددول مدددن البندددد هددد ا إطدددار   التكيددد 

 )أ(.8ليصبح البند ال رعي 

 تنظيم أعمال الدورة ( )ج 

ات دد  ال ريدد  الجلامددل،   ابددزء الثددا  مددن فورتدده األو ، عزددى أن ُتطبَّدد  الطرائدد  التاليددة،  -٧
 : (8()٧)  ابزء األول من فورته،   تنظيم أعمال ابزء الثال  من فورته األو املجلتمدة 

 3سيوا ل ال ري  الجلامل   إطار فري  اتصال واحد عمزه املتجلزد  بدالبنوف مدن  )أ( 
 من جدول األعمال؛  8إ  

سيلتمع فري  االتصال ثلث مرام عزى األقل، عزى النحو التايل:   جزسة  )ب( 
افتتاحيددة لتحديددد اادداغ الجلمددل؛ و  جزسددة تجل ددد   منتصدد  الدددورة لت يدديم الت دددم احملددرع وتجلددديل 

 ااراافام، عند االقتضاء؛ و  جزسة ختامية لت ييم نتائل الدورة واعتماف االستنتاجام؛

سدددُيز ي فريددد  االتصدددال، خدددلل جزسدددته الددد  تجل دددد   منتصددد  الددددورة، نظدددرة  )ج( 
البنددوف املدرجددة   جدددول أعمددال ال ريدد  الجلامددل، مبددا   ذلدد  ال ضددايا الشددامزة اددامزة عزددى ويددع 

 لجلدة قطاعام، وسُيجلدَّل اااغ الجلمل الت ين حسب االقتضاء؛

سيضددطزع فريدد  االتصددال بجلمددل ت ددين يتندداول ،ددل بنددد مددن البنددوف املوضددوعية    )ف( 
ددران متشددار،ان.جدددول األعمددال مددن خددلل مشدداورام غددري ر يددة ييسددر ،ددًل منهددا مي  وسددُتجلزن سِّ

ت إ  األطدددراف قبدددل انجل ددداف الددددورة بدددل   امليسدددرين فريددد  عدددن املتشدددار،تان الجلامدددل ال ريددد  رئيسدددتا
 الر يددة غددري املشدداورام املتشددار،تان الجلامددل ال ريدد  رئيسددتا وسُتيسددراألو  املسددت ن ة بوقددف ،دداف. 

 ؛(9)األعمال جدول من 8 البند بش ن

جهددددوف لضددددمان عدددددم إجددددراء أ،ثددددر مددددن مشدددداورت  غددددري ر يتدددد  مددددن سددددُتب  ل  )هد( 
)ف( أعددلغ   الوقدف ن سدده؛ وينبغددي ت دداف  إجددراء مشدداورام ٧املشداورام املشددار إليهددا   ال  ددرة 

   الوقف ن سه بش ن بندين بينهما روابط موضوعية؛ 

__________ 

    .9، ال  رة ١١-/م أإ١انظر امل رر  (4)

(5) FCCC/CP/2016/10 .١8، ال  رة  

(6) FCCC/APA/2016/4 5، ال  رة . 

(٧) FCCC/APA/2016/4 ١4، ال  رة .  

(8) FCCC/APA/2016/2 ٢١، ال  رة .  

من الددورة األو  لز ريد  تجلتزم الرئيستان املتشار،تان، وف اً لزمناقشة ال  أجرتاها مع األطراف خلل ابزء الثا   (9)
 تجلي  ميسري ن اثن  ألفاء الجلمل الت ين املتجلز  باملسائل املتصزة بصندوا التكي .  الجلامل،
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االتصدال، جزسدة فريد  من خدلل ست دم الرئيستان املتشار،تان لز ري  الجلامل،  )و( 
 تطددور ومددع واليددة وإراددافام واضددحة لزميسددرين املتشددار،  بشدد ن اادداغ الجلمددل والنتددائل املتوقجلددة.

 تجل د ال  االتصال فري  جزسة خلل ُتجلدَّلس االقتضاء، وعند ااراافام، ت ييم سُيجلاف الجلمل،
نتدائل أخدرم نتاجام و اسدت مدن يزدزم مدا بإعدداف ه ا الجلمل أسزوب وسيسمح .الدورة منتص   

 فيما يتجلز  بكل بند موضوعي من بنوف جدول األعمال؛

خددلل جزسددة فريدد  االتصددال افتاميددة، سددينظر ال ريدد  الجلامددل   تنظدديم أعمددال  )ع( 
 النهل التنظيمي عند االقتضاء.وله أن يغري فورته امل بزة 

وسُتنشر عزدى الصد حة الشدبكية افا دة بدابزء الثالد  مدن الددورة األو  لز ريد  الجلامدل  -8
 الجلدام الدزمين ابددول إ  الرجدو  إ  مدعوون واملندوبون. (١٠)مجلزومام م صزة عن أعمال الدورة

عزدى  بانتظدام االط دل  إ  أيضداً  مددعوون وهدم ،(١١)الدورة أثناء يُنشر ال   اليومي ال نامل وإ 
ااادام الددائرة التز زيونيدة املغز دة ملجلرفدة ابددول الدزمين امل ص دل واحملددَّث ألعمدال ال ريد  الجلامددل. 

 امل ددرر، املوعددد   الدددورةوضددمان اختتددام  الت دداو  وقددف مددن ممكددن حددد أقصددى إ  وللسددت افة
   الوقدددف لكسدددب نُدُهلددداً  اددد افة، وبطري دددة األطدددراف مدددع بالتشددداور ابزسدددام، رؤسددداء سدددي  ح
اة االسدددتنتاجام السددداب ة ذام مراعددد مدددع الدددزمين، جددددوهلا وحتديدددد الددددورة جزسدددام تنظددديم سدددياا

 الجلامددل ال ريدد  رؤسدداء سددي  ح السددياا، هدد ا و  .(١٢)الصددزة الصددافرة عددن اهليئددة ال رعيددة لزتن يدد 
 ومواعيددد األفرقددة أعمددال لوقدد  جدداالً آالجلزميددة والتكنولوجيددة  املشددورة وهيئددة زتن يدد لال رعيددة  يئددةاهلو 

أثنددداء  السدددف الر يدددة املتحددددة األمدددم لغدددام جبميدددع إتاحتهدددا لضدددمان االسدددتنتاجام لت ددددمي يائيدددة
  ابزسام الجلامة افتامية لكل منها. 

 21-/م أ1مزيد من اإلرشادات فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتخفيف في المقررر  -3 
 بشأن ما يلي:

 26خصائص المساهمات المحددة وطنياا، المنصوص عليها في الفقرة  ( )أ 

معلومرررات لتيسرررير ومررروح المسررراهمات المحرررددة وطنيررراا وشرررفافيتها وفهمهرررا، علرررى النحرررو  ( )ب 
 28المشار إليه في الفقرة 

 31 الفقرة في إليه المشار النحو على وطنياا، المحددة األطراف مساهمات حساب ( )ج 

مدن ات داا بداريص بد ن يجلدد ،دل طدرف  4مدن املدافة  ٢ت ضي ال  درة مجلزومام أساسية:  -9
املسددامهام احملدددفة وطنيدداً املتتاليددة الدد  يجلتددزم حت ي هددا وبدد ن يبزدده هدد غ املسددامهام ويتجلهدددها، ،مددا 

  سامهام.ت ضي ب ن تسجلى األطراف إ  اختاذ تدابري خت ي  حمزية هبدف حت ي  أهداف تز  امل

 :(١3)وطزب مافر األطراف إ  ال ري  الجلامل ما يزي -١٠

__________ 

(١٠) http://www.unfccc.int/10073.  

(١١) http://unfccc.int/sb46_dp.  

(١٢) FCCC/SBI/2014/8٢٢١-٢١8ل  رام ، ا.  

  من ات اا باريص. 4من املافة  ١3وانظر أيضاً ال  رة  .3١و ٢8و ٢6، ال  رام ٢١-/م أ١امل رر  (١3)

http://www.unfccc.int/10073
http://unfccc.int/sb46_dp
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 أن يضع مزيداً من ااراافام بش ن خصائص املسامهام احملدفة وطنياً؛ )أ( 

أن يضددع مزيددداً مددن ااراددافام بشدد ن املجلزومددام الدد  سددت دمها األطددراف مددن  )ب( 
  همها؛أجل تيسري وضوح املسامهام احملدفة وطنياً وا افيتها وف

أن يبزدددور، باالسددددتناف إ  الدددُنهل املكرسددددة مبوجدددب االت اقيددددة والصدددكون ال انونيددددة  )ج( 
   .(١4)امهام األطراف احملدفة وطنياً املتصزة هبا، حسب االقتضاء، إراافام من أجل حساب مس

 ١٠وطزب مافر األطراف إ  ال ري  الجلامل أن يضع ااراافام املشار إليها   ال  رة  -١١
ه اجتمدا  األطدراف   أعلغ لزنظر فيها واعتمافها   الدورة األو  ملدافر األطدراف الجلامدل بو د 

 .(١5)ات اا باريص

ووا ل ال ري  الجلامل النظر   ه ا البندد مدن جددول األعمدال   ابدزء الثدا  مدن فورتده  -١٢
، ٢٠١٧سدددان/أبريل ني ١األو ، حيددد  فعدددا ال ريددد  الجلامدددل األطدددراف إ  ت ددددمي آرائهدددا،  زدددول 

بشد ن ال ضدايا الد  ادر  مناقشدتها   إطدار هدد ا البندد مدن جددول األعمدال، مدع مراعداة املسددائل 
ال  حدفهتا األطراف بو  ها مسائل ذام  زة هب ا البند وال  ترف   مرفد  املد ،رة غدري الر يدة 

دددددران املتشدددددار،ان ألماندددددة أن امدددددع هددددد غ وطزدددددب ال ريددددد  الجلامدددددل إ  ا. (١٧) (١6)الددددد  أعددددددها امليسِّ
املسامهام وأن تتيح املسامهام اجملم جلة عزى املوقع الشبكي للت اقية قبل انجل اف ابزء الثال  من 

 .(١8)فورته األو 

وطزب ال ري  الجلامل إ  األمانة أن تنظم، بتوجيه من رئيسدتيه املتشدار،ت ، اجتمدا  مائددة  -١3
 ١٢ء امل دمدددة مدددن األطدددراف املشدددار إليهدددا   ال  دددرة يراعدددي ا را ٢٠١٧أيار/مدددايو  6مسدددتديرة   

أعددلغ، ويس اددد، عزددى سددبيل املثددال ال احلصددر، مبلموعددة املسددائل الدد  أعدددها امليسددران املتشددار،ان 
. (١9)خدددلل ابدددزء الثدددا  مدددن فورتددده األو  والددد  تدددرف   مرفددد  املددد ،رة غدددري الر يدددة الصدددافرة عنهمدددا

 بدددابزء افا دددة الشدددبكية الصددد حة عزدددى املسدددتديرة املائددددة ا اجتمددد عدددن إضدددافية مجلزومدددام وسدددتُتاح
 .  (٢٠)املناسب الوقف   الجلامل لز ري  األو  الدورة من الثال 

سددُيدعى ال ريدد  الجلامددل إ  موا ددزة نظددرغ   هدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال، ااجددراء:  -١4
عنهدا املجلدرب أعدلغ وا راء  ١٢  ذل  املسامهام الوارفة من األطراف املشار إليها   ال  رة  مبا

  أعلغ. ١3خلل اجتما  املائدة املستديرة املشار إليه   ال  رة 

__________ 

  من ات اا باريص. 4املافة من  ١3ال  رة  (١4)

   .3١و ٢8و ٢6، ال  رام ٢١-/م أ١امل رر  (١5)
ينبغدددددددي لنطدددددددراف أن ت ددددددددم آراءهدددددددا عدددددددن طريددددددد  بوابدددددددة ت ددددددددمي املجلزومدددددددام عزدددددددى الدددددددرابط الشدددددددبكي التدددددددايل:  (١6)

http://www.unfccc.int/5900. 

 .http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9974.phpمتاحة عزى الرابط الشبكي التايل:  (١٧)

(١8) www.unfccc.int/10131.   

   أعلغ.  ١٧انظر احلااية  (١9)

(٢٠) www.unfccc.int/10073.   

https://process.unfccc.int/sites/eODS/APA/Pre%20Session%20Offical%20Documents/www.unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/APA/Pre%20Session%20Offical%20Documents/www.unfccc.int/5900
http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9974.php
http://www.unfccc.int/10131
http://www.unfccc.int/10073
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مزيرررد مرررن اإلرشرررادات فيمرررا يخرررص الرررف ا المتعلرررق برررالتكيف المشرررار إليررره فررري  -4 
ق بررراريس بو،رررفه، فررري جملرررة أمرررور مرررن اتفرررا 7مرررن المرررادة  11و 10الفقررررتين 

 أخرى، عنصراا من عنا،ر المساهمات المحددة وطنياا 

مددن ات دداا بدداريص عزددى أندده ينبغددي لكددل  ٧مددن املددافة  ١٠تددنص ال  ددرة مجلزومددام أساسددية:  -١5
طددرف، حسددب االقتضدداء، أن ي دددم بلغدداً عددن التكيدد  وود ثدده فوريدداً، وبكددن أن يشددمل هدد ا الددبلت 

  أ  عددبء أن يتسددبب ذلدد  اتدده    ددال التن يدد  والدددعم وخططدده وإجراءاتدده، فون أولوياتدده واحتياج
مددن ات دداا بدداريص عزددى أن  ٧مددن املددافة  ١١إضددا  ي ددع عزددى البزدددان الناميددة األطددراف. وتددنص ال  ددرة 

بلغدام أو وثدائ    مكدون يُ دَّم البلت املتجلزد  بدالتكي  وُودد ث فوريداً، حسدب االقتضداء، ،جلنصدر 
 و/أو بلغاً وطنياً.  (٢١)هبا، مبا يشمل خطة تكي  وطنية و/أو مسامهة حمدفة وطنياً  أخرم أو م  ن

ووا ل ال ري  الجلامل نظدرغ   هد ا البندد خدلل ابدزء الثدا  مدن فورتده األو . وطزدب ال ريد   -١6
،رة إعلميددة تتضددمن مجلزومددام عددن  ، مدد  ٢٠١٧اددباف/ف اير  ١5الجلامددل إ  األمانددة أن تجلددد ،  زددول 

،ددل عنصددر مددن عنا ددر بددلت التكيدد  الدد  قددد حتدددفها األطددراف، لدددم نظرهددا   املبددافي التوجيهيددة، 
مددن ات دداا بدداريص.  ٧مددن املددافة  ١١إن وجدددم، بالنسددبة ملختزدد  وسددائل اابددلت املدد ،ورة   ال  ددرة 

 مسدددامهام مددن املسددتمدة لزجلنا ددر حلصدددريةا غددري ال ائمددة ،دد ل  ااعلميدددة املدد ،رة تتندداول أن وينبغددي
  .(٢٢)املتشار،ان امليسران أعدها ال  الر ية غري املوجزة امل ،رة مرف  ومن األطراف

     آذار/ 3٠وفعدددددا ال ريددددد  الجلامدددددل األطدددددراف أيضددددداً إ  ت ددددددمي مزيدددددد مدددددن ا راء،  زدددددول  -١٧
بشددد ن الدددبلت املتجلزددد  بدددالتكي  باعتبدددارغ،   وزدددة أمدددور، عنصدددراً مدددن الجلنا دددر ، ٢٠١٧مدددار  

مددن ات دداا  ٧مددن املددافة  ١١و ١٠املكونددة لزمسددامهام احملدددفة وطنيدداً، املشددار إليهددا   ال  ددرت  
بددداريص، واضدددجلًة   اعتبارهدددا املناقشدددام الددد  جدددرم بشددد ن هددد ا البندددد   ابدددزء الثدددا  مدددن الددددورة 

  تزد   الجلامل فضًل عن مرفد  املد ،رة غدري الر يدة الد  أعددها امليسدران املتشدار،ان األو  لز ري 
 تولي دداً  ،٢٠١٧ أبريددل/نيسددان 3٠  زددول تجلددد، أن األمانددة إ  الجلامددل ال ريدد  وطزددب .(٢3)الدددورة
  .(٢4)األعمال جدول من البند ه ا بش ن األطراف من امل دمة املسامهام بميع

عزى ذل ، طزب ال ري  الجلامل أيضاً إ  األماندة أن تدنظم، بتوجيده مدن رئيسدتيه وعلوة  -١8
 ٢٠١٧أيار/مددددايو  6مددددن جدددددول األعمددددال تجل ددددد    4املتشددددار،ت ، حز ددددة عمددددل بشدددد ن البنددددد 
  .(٢5)بالتزامن مع ابزء الثال  من فورته األو 

سُيدعى ال ري  الجلامل إ  موا زة نظرغ   ه ا البند مدن جددول األعمدال، مبدا ااجراء:  -١9
 أعلغ، عزى التوايل.  ١٧و ١6  ذل  آراء األطراف املشار إليها   ال  رت  

__________ 

   من ات اا باريص.  4من املافة  ٢ال  رة  (٢١)

(٢٢) FCCC/APA/2016/4 ١9، ال  رة . 

(٢3) FCCC/APA/2016/4 ٢٠، ال  رة .  

(٢4) FCCC/APA/2016/4 ٢١، ال  رة .  

(٢5) FCCC/APA/2016/4 ٢٢، ال  رة .  
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FCCC/APA/2017/INF.1  املجلزومام املتجلز ة بالجلنا ر ال  حتدفها األطراف وال  بكن إفراجهدا

  دمة من األمانة م ،رة م .  بلغام التكي 

FCCC/APA/2017/INF.3  مدددن جددددول أعمدددال ال ريددد  الجلامدددل املخصدددص  4ا راء املتجلز دددة بالبندددد
  األمانة من م دم تولي ي ت ريراملجلين بات اا باريص. 

 www.unfccc.int/10073 إضافية مجلزومام

واإلجررراءات والمفررادت التوجيهيررة إلطررار الشررفافية الخرراص برراإلجراءات الطرائررق  -5 
 من اتفاق باريس 13والدعم المشار إليه في المادة 

مدددددن ات ددددداا بددددداريص بإنشددددداء إطدددددار الشددددد افية  ١3قضدددددف املدددددافة مجلزومدددددام أساسدددددية:  -٢٠
 وقدددم (٢6)الشدد افية أجددل مددن ال دددرام لبندداء مبددافرة األطددراف مددافر وأنشدد  لإلجددراءام والدددعم.

 افد ة إ  وباالسدتناف .(٢٧)بداريص ات داا إطدار   والددعم ااجدراءام بشد افية لزنهو  إراافام
مدن ات داا  ١3ستمدة من ال تيبام املتصزة بالش افية مبوجب االت اقية وبتوضيح أحكام املافة امل

  فورتددده بددداريص، سددديجلمد مدددافر األطدددراف الجلامدددل بو ددد ه اجتمدددا  األطدددراف   ات ددداا بددداريص، 
األو ، إ  إقدددرار طرائددد  وإجدددراءام ومبدددافي توجيهيدددة مشددد ،ة، حسدددب االقتضددداء، حر ددداً عزدددى 

 .(٢8)ا افية ااجراءام والدعم

وطزب مافر األطدراف إ  ال ريد  الجلامدل أن يضدع تو ديام بشد ن الطرائد  وااجدراءام  -٢١
ات داا بداريص، وأن وددف سدنة استجلراضدها  مدن ١3مدن املدافة  ١3واملبافي التوجيهية وف داً لز  درة 

وحتددددديثها األو  وعمزيددددام االسددددتجلرا  والتحدددددي  اللح ددددة، حسددددب االقتضدددداء، عزددددى فدددد ام 
منتظمدددة، ،ددددي ينظددددر فيهدددا مددددافر األطددددراف   فورتددده الرابجلددددة والجلشددددرين، بغيدددة إحالتهددددا إ  مددددافر 

يهددددا ويجلتمدددددها   فورتدددده األطددددراف الجلامددددل بو دددد ه اجتمددددا  األطددددراف   ات دددداا بدددداريص لينظددددر ف
 ت دددددم حالددددة عددددن ت ريددددراً  ي دددددم أن أيضدددداً  الجلامددددل ال ريدددد  إ  األطددددراف مددددافر وطزددددب. (٢9)األو 

الطرائ  وااجراءام واملبافي التوجيهية إ  الدورام امل بزة ملدافر األطدراف،  هب غ املتجلز ة األعمال
 . (3٠)٢٠١8وأن  تتم ه غ األعمال   موعد ال يتلاوع عام 

ووا ددل ال ريدد  الجلامددل عمزدده املتجلزدد  هبدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال   ابددزء الثددا  مددن  -٢٢
 ١5فورتدددده األو ، وفعددددا ال ريدددد  الجلامددددل األطددددراف إ  ت دددددمي آرائهددددا بشدددد ن هدددد ا البنددددد  زددددول 

 . (3٢) (3١)٢٠١٧اباف/ف اير 

يه املتشدار،ت ، حز دة وطزب ال ري  الجلامل أيضاً إ  األمانة أن تنظم، بتوجيده مدن رئيسدت -٢3
. وستجل د حز ة الجلمل ه غ (33)ابزء الثال  من فورته األو انجل اف  عمل ب  الدورام تجل د قبل

__________ 

   .88-84، ال  رام ٢١-/م أ١امل رر  (٢6)

     .98-89، ال  رام ٢١-/م أ١امل رر  (٢٧)

  من ات اا باريص. ١3من املافة  ١3ال  رة  (٢8)

   .9١، ال  رة ٢١-/م أ١امل رر  (٢9)

   .96، ال  رة ٢١-/م أ١امل رر  (3٠)

(3١) FCCC/APA/2016/4 ٢3، ال  رة.  

  أعلغ. ١6انظر احلااية  (3٢)

http://www.unfccc.int/10073
http://www.unfccc.int/10073
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،   بون. وبنداء عزدى طزدب ال ريد  الجلامدل، سدُتجلد  ٢٠١٧آذار/مار   ١8إ   ١6  ال  ة من 
ل لكي ينظر فيه ال ري  الجلامل رئيستا ال ري  املتشار،تان، بدعم من األمانة، ت ريراً عن حز ة الجلم

   ابزء الثال  من فورته األو .

سددُيدعى ال ريدد  الجلامددل إ  موا ددزة نظددرغ   هدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال، ااجددراء:  -٢4
 .، عزى التوايلأعلغ ٢3و ٢٢ز  رت  وف اً ل  ذل  آراء األطراف وت رير حز ة الجلمل  مبا

FCCC/APA/2017/ INF.2  الجلمددل املتجلز ددة بوضددع الطرائدد  وااجددراءام واملبددافي التوجيهيددة حز ددة
 ١3اطار الش افية افا  بااجراءام والدعم املشار إليده   املدافة 

 ت رير م د م من األمانة .من ات اا باريص

 www.unfccc.int/10073 إضافية مجلزومام

          المسررررائل المتعلقررررة بعمليررررة اةررررتخ ص الحصرررريلة العالميررررة المشررررار إليهررررا فرررري  -6 
 من اتفاق باريس 14المادة 

 تحديد مصادر المدخ ت لةتخ ص الحصيلة العالمية ( )أ 

 ومع طرائق اةتخ ص الحصيلة العالمية ( )ب 

مدن ات داا بداريص بد ن يضدطزع مدافر  ١4من املافة  ١ت ضي ال  رة مجلزومام أساسية:  -٢5
األطدددراف الجلامدددل بو ددد ه اجتمدددا  األطدددراف   ات ددداا بددداريص فوريددداً باسدددتخل  حصددديزة تن يددد  
ات اا باريص لت ييم الت دم ابماعي احملرع حنو حت ي  غر  ه ا االت اا وأهدافده الطويزدة األجدل 

يدددة"(، وذلددد  بطري ددددة ادددامزة وتيسدددريية، مدددع مراعددداة مسددددائل )عمزيدددة "اسدددتخل  احلصددديزة الجلامل
 التخ ي  والتكي  ووسائل التن ي  والدعم، و  ضوء اانصاف وأفضل املجلارف الجلزمية املتاحة.

 لددده عمزيدددة بددد ول بددداريص ات ددداا   األطدددراف اجتمدددا  بو ددد ه الجلامدددل األطدددراف مدددافر ويضدددطزع
،ل مخدص سدنوام بجلدد ذلد  مدا   ي درِّر خدلف مث   ٢٠٢3حلصيزة الجلاملية   عام ا الستخل 

ذل 
(34) . 

سددددتخل  وطزدددب مدددافر األطدددراف إ  ال ريددد  الجلامددددل أن وددددف مصدددافر املددددخلم ال -٢6
ت ريراً لكي ي دم تو ية إ  مافر األطراف الجلامل بو د ه اجتمدا  إليه حلصيزة الجلاملية وأن ي دم ا

 . (35)  فورته األو  ر فيها ويجلتمدهااألطراف   ات اا باريص لينظ

ووا ددل ال ريدد  الجلامددل النظددر   هدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال خددلل ابددزء الثددا  مددن  -٢٧
بش ن ،ي يدة الجلزمية والتكنولوجية زمشورة ال رعية ليئة اهلفورته األو . ورحب ال ري  الجلامل برأ  

املنددددداس   اسددددددتخل  احلصدددددديزة االس اددددداف بت ييمددددددام اهليئدددددة احلكوميددددددة الدوليددددددة املجلنيدددددة بتغددددددري 
. وفعا ال ري  الجلامل األطراف أيضاً إ  ت دمي آرائها   ال ضايا ال  نوقشف   إطدار (36)الجلاملية

__________ 

 

(33) FCCC/APA/2016/4 ٢4، ال  رة.  

    من ات اا باريص. ١4من املافة  ٢و  ١ال  رتان  (34)

    .١٠١و 99، ال  رتان ٢١-/م أ١امل رر  (35)

(36) FCCC/SBSTA/2016 /4  56-4٧، ال  رام.  

http://www.unfccc.int/10073
http://www.unfccc.int/10073


FCCC/APA/2017/1 

GE.17-03154 10 

، واضددجلًة   اعتبارهددا املسدددائل ٢٠١٧نيسددان/أبريل  3٠هدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال،  زددول 
 . (38) (3٧)هب ا البندذام  زة ال  حدفهتا األطراف املجلنية بو  ها 

سددُيدعى ال ريدد  الجلامددل إ  موا ددزة نظددرغ   هدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال، ااجددراء:  -٢8
املشدددار إليهدددا    ،رأ  اهليئدددة ال رعيدددة لزمشدددورة الجلزميدددة والتكنولوجيدددة وآراء األطدددراف  ذلددد   مبدددا

  أعلغ. ٢٧ ال  رة

ة بتيسررير التنفيررذ الطرائررق واإلجررراءات ال لمررة لفعاليررة ةررير عمررل اللجنررة المعنيرر -7 
 من اتفاق باريس 15من المادة  2وتعزيز المتثال المشار إليها في الفقرة 

من ات اا باريص بإنشداء آليدة لتيسدري  ١5من املافة  ١قضف ال  رة مجلزومام أساسية:  -٢9
 ن سدها عزدى أن تتد ل  املدافة من ٢ ال  رة وتنص تن ي  أحكام ات اا باريص وتجلزيز االمتثال هلا.

ا ليددة مددن بنددة تجلمددل مبوجددب الطرائدد  وااجددراءام الدد  يجلتمدددها مددافر األطددراف الجلامددل بو دد ه 
 من املافة ن سها. 3اجتما  األطراف   ات اا باريص   فورته األو ، وذل  طب اً لز  رة 

ة وطزددب مددافر األطددراف إ  ال ريدد  الجلامددل أن يضددع الطرائدد  وااجددراءام اللعمددة ل جلاليدد -3٠
أعلغ حىت يستكمل ال ريد  الجلامدل املخصدص املجلدين  ٢9سري عمل الزلنة املشار إليها   ال  رة 

بات اا باريص عمزه بش ن ه غ الطرائ  وااجراءام ،ي ينظر فيها مافر األطراف الجلامل بو  ه 
 .(39)اجتما  األطراف   ات اا باريص ويجلتمدها   فورته األو 

الجلامدددل عمزددده املتجلزددد  هبددد ا البندددد مدددن جددددول األعمدددال   ابدددزء الثدددا  ووا دددل ال ريددد   -3١
فورتدده األو . وفعددا ال ريدد  الجلامددل األطددراف إ  ت دددمي آرائهددا وم  حاهتددا بشدد ن هدد ا البنددد،  مددن

 ١٠3و ١٠٢مددن ات دداا بدداريص وال  ددرت   ١5،   ضددوء املددافة ٢٠١٧مددار  آذار/ 3٠  زددول
  .(4١) (4٠)٢١-/م أ١من امل رر 

    سددُيدعى ال ريدد  الجلامددل إ  موا ددزة نظددرغ   هدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال،ااجددراء:  -3٢
  أعلغ. 3١مبا   ذل  ا راء وامل  حام امل دمة من األطراف املشار إليها   ال  رة 

__________ 

(3٧) FCCC/APA/2016/4 ٢5، ال  رة.  

  أعلغ. ١6انظر احلااية  (38)

  .  ١٠3، ال  رة ٢١-/م أ١امل رر  (39)

(4٠) FCCC/APA/2016/4 ٢6، ال  رة.  

   أعلغ.  ١6انظر احلااية  (4١)
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 مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق باريس -8 

 ل بو،فه اجتماع األطراف في اتفاق باريسالتحضير لعقد الدورة األولى لمؤتمر األطراف العام ( )أ 

المنشأة فيما يتعلق باألعمرال المنوطرة بهرا  الهيئتان الفرعيتان والهيئاتتقييم التقدم الذي أحرلته  ( )ب 
، بغيرررة تعزيرررز وتيسرررير التنسررريق 21-/م أ1بموجرررب اتفررراق بررراريس والجرررزء الثالرررث مرررن المقررررر 

 تضاء، اتخاذ إجراءات قد تشمل تقديم تو،ياتعند القو  التساق في تنفيذ برنامج العملو 

لجل دددد الددددورة التحضدددري ال ريددد  الجلامدددل  يتدددو   قدددرر مدددافر األطدددراف أن مجلزومدددام أساسدددية:  -33
 أيضداً  األطدراف مدافر وقدرراألو  ملافر األطراف الجلامل بو  ه اجتما  األطراف   ات اا بداريص. 

، ٢١-/م أ١ام ذام الصدزة الدوارفة   امل درر الطزبد عدن النااد  الجلمل برنامل تن ي  عزى اااراف
  .(4٢)ال   تتو  تن ي غ اهليئتان ال رعيتان واهليئام املنش ة   إطار االت اقية

ووا ددل ال ريدد  الجلامددل عمزدده املتجلزدد  هبدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال   ابددزء الثددا  مددن  -34
املتجلز دددة  امددل   الجلمددل ذ  الصدددزة باملسددائللجلفورتدده األو . وبااضددافة إ  ذلددد ، اددر  ال ريددد  ا

بصندوا التكي ، عزى حندو مدا ،ز ده بده مدافر األطدراف اسدتلابًة لزددعوة الد  وجههدا إليده مدافر 
. ووجده (43)األطراف الجلامل بو  ه اجتمدا  األطدراف   بروتو،دول ،يوتدو   فورتده احلافيدة عشدرة

، آراءهددا بشدد ن ٢٠١٧آذار/مددار   3١ زددول ت دددم، لكددي مددافر األطددراف فعددوًة إ  األطددراف 
         ترتيبدددام اافارة وال تيبددددام املاسسددددية والضددددمانام وطرائدددد  التشددددغيل املتجلز ددددة بصددددندوا التكيدددد 

 . (44)مبا ي يد ات اا باريص
املسددائل الدد  بكددن إضددافتها فيمددا يتجلزدد  بتن يدد  ات دداا بدداريص  وسدديتناول هدد ا البنددد أيضدداً  -35

و  ملدافر األطدراف الجلامدل بو د ه اجتمدا  األطدراف   ات داا بداريص، والتحضري لجل د الددورة األ
 . ٢١-/م أ ١الوارف   امل رر ، جلمل املتجلز  بتن ي  ات اا باريصوال    يتناوهلا بجلد برنامل ال

سددُيدعى ال ريدد  الجلامددل إ  موا ددزة نظددرغ   هدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال، ااجددراء:  -36
  أعلغ، وإ  اختاذ أ  إجراء العم. 34املشار إليها   ال  رة   ذل  ا راء  مبا

 مسائل أخرى -9 

 سُتبح    إطار ه ا البند من جدول األعمال أ  مسائل أخرم تُثار أثناء الدورة. -3٧

 عن أعمالها تقريرالو  الدورة اختتام  -10 

لجلامل لينظر فيه ويجلتمدغ أثناء الدورة عزى ال ري  اعن أعمال بجلد عر  مشرو  الت رير  -38
الددورة األو ، مدا   ت درر األطدراف اختتدام جزسته الجلامدة افتاميدة، سدُتجلزن الرئيسدتان املتشدار،تان 

 موا زة تجلزي  الدورة بص ة استثنائية.

    
__________ 

   .9و 8، ال  رتان ٢١-/م أ١امل رر  (4٢)

    .9، ال  رة ١١-/م أإ١انظر امل رر  (43)

   .١5، ال  رة ٢٢-/م أ١امل رر  (44)


