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 افتتاح الدهر  -أهالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

)فريـق  الدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين ابتفـا  ابريـ اجلزء الثالث من  ُعقد -1
 .2017أاير/مايو  18إىل  8يف بون، أملانيا، يف الفرتة من اتفا  ابري ( يف مركز املؤمترات العاملي 

غـــ  األطـــرا  ) الســـيدة ةـــارة اب ـــان فريـــق اتفـــا  ابريـــ وافتتحـــل الرئيســـتان املتنـــاركتان ل -2
(، لالتفاقيـة األول املرفـقاألطرا  املدرجـة يف (، والسيدة جو تندال )لالتفاقية األول املرفقاملدرجة يف 

، ورحبتـــا عميـــا األطـــرا  2017أاير/مـــايو  8ثنـــمل املوافـــق اإلة األوىل يـــوم اجلـــزء الثالـــث مـــن الـــدور 
 واملراقبمل. ورحبتا كذلك ابلسيدة آان ة زيسكو )األطرا  يف املرفق األول( بوصفها املقررة.

 الــدول وحتــالف ؛األفريقيــة اجملموعــة ابةــم بيــاان 14 منهــا ببيــاانت، طرفــاا  71 ممثلــو وأدىل -3
 لنعوب البوليفاري والتحالف ، واألرجنتمل والربازيل وأوروغواي،العربية واجملموعة ،الصغ ة اجلزرية
 الغـاابت أمـم وائـتال والربازيل والصمل واهلند وجنوب أفريقيـا )مموعـة بلـدان األربعـة(،  ،أمريكتنا
 ،ملوالصــ 77ومموعــة الـــ  ء،والحتــاد األوروو ودولــع األعضــا ،ومموعــة الســالمة البي يــة ،املطــ ة

البلـــدان الناميـــة املتقاربـــة  ،وأقـــل البلـــدان  ـــواا  ،والرابطـــة املســـتقلة لبلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة والكـــاريي
بي يــة، ومنظمــات  حكوميــة غــ  منظمــات ابةــم أيضــاا  ببيــاانت وأُديلواجملموعــة اجلامعــة. ، التفكــ 

يـة تُعـ  ابلنســاء تُعـ  ابلنـعوب األصـلية، ومنظمـات غـ  حكوميــة نقابيـة، ومنظمـات غـ  حكوم
 وابلقضااي اجلنسانية، ومنظمات غ  حكومية تُع  ابلنباب. 

 املسائل التنظيمية -اثنياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 انتخاب أزضا  املكتب  -ألف 

 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

الثامنــــة  يعيف جلســــتمــــن جــــدول األعمــــال نظــــر فريــــق اتفــــا  ابريــــ  يف  ــــذا البنــــد الفرعــــي  -4
أبلغـل الرئيسـتان  ويف اجللسـة الثامنـة، على التوايل. 2017أاير/مايو  18و 8يف  تملاملعقود والتاةعة

تـزال جاريـة.  األطرا  أن املناورات بنـنن انتخـاب مكتـب الفريـق ل فريق اتفا  ابري املتناركتان ل
ي  دورة مـؤمتر األطـرا  الثانيـة ويف اجللسة التاةعة، أفاد السيد كولمل بيك )جزر ةليمان(، انئب رئ

والعنرين، نيابة عن السيد  لموت  ويسكي )النمسا(، انئب رئـي  مـؤمتر األطـرا  يف دورتـع الثانيـة 
والعنـرين، أن املنـاورات بنــنن انتخـاب مكتـب الفريــق قـد انتهـل وأن الرت ــيحات ملنصـي الرئيســمل 

ومنســقي اجملموعــات اإلقليميــة والــدول الناميــة أن رؤةــاء  أيضــاا املتنــاركمل للفريــق قــد اةــتُلمل. وأفــاد 
اجلزريـــة الصـــغ ة توصـــلوا إىل اةـــتنتاجات بنـــنن انتخـــاب الرئيســـمل املتنـــاركمل لفريـــق اتفـــا  ابريـــ ، 

وإبعادة انتخـاب السـيدة ةـارة اب ـان  2017فنوصوا أبن جتري النتخاابت يف تنرين الثاين/نوفمرب 
والســـيدة جـــو تينـــدال )األطـــرا  املدرجـــة يف املرفـــق األول( )األطـــرا  غـــ  املدرجـــة يف املرفـــق األول( 

رئيستمل متناركتمل للفريق للمرة الثانية على التوايل ملدة ةنة واحدة. ودعا رؤةاء ومنسقو اجملموعات 
 إىل املوافقة على  اتمل التوصيتمل. فريق اتفا  ابري اإلقليمية والدول النامية اجلزرية الصغ ة 

ـــق اتفـــا  ابريـــ  علـــى أن  ـــري انتخـــاب الللتوصـــيتوفقـــاا و  -5 رئيســـتمل مل أعـــالو، وافـــق فري
، وعندئــذ 2017املتنــاركتمل للفريــق لــدى افتتــاح دورتــع األوىل املســتننفة يف تنــرين الثــاين/نوفمرب 

الســــيدة ةــــارة اب ــــان )األطــــرا  غــــ  املدرجــــة يف املرفــــق األول(  ريــــ فريــــق اتفــــا  ابةــــينتخب 
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رئيســتمل متنــاركتمل للفريــق للمــرة الثانيــة  املدرجــة يف املرفــق األول( والســيدة جــو تينــدال )األطــرا 
 على التوايل ملدة ةنة واحدة.

و ّجا اجملموعات  وذّكر فريق اتفا  ابري  أن الرت يح ملنصب مقرر الفريق ل يزال مفتوحاا  -6
 واملقــررة ملتنــاركتملارئيســتمل الاإلقليميــة علــى تقــد  مر ــح يف أقــرب وقــل ممكــن. ولحــ  الفريــق أن 

قـاد  إىل موعـد انعرة األوىلاحلاليمل ةتبقمل يف مناصبهن للفرتة من موعد انعقاد اجلزء الثالـث مـن الـدو 
مـــن منـــروا النظـــام  22مـــن املـــادة  2ابلفقـــرة  مـــن الـــدورة األوىل لفريـــق اتفـــا  ابريـــ  عمـــالا  4اجلـــزء 

 الداخلي املعمول بع.

 إقرار جدهل املزمال -اب  

 )ب( من جدول األعمال(2الفرعي )البند 

 20املعقـــودة يف  أقــر فريـــق اتفــا  ابريـــ  جـــدول أعمــال دورتـــع األوىل يف جلســتع الثانيـــة -7
نفـاذ اتفـا  علـى أنـع بعـد بـدء يف اجلـزء الثـاين مـن دورتـع األوىل الفريـق واتفـق .(1)2016أاير/مايو 
ل إضــــايف يف إطــــار البنــــد ، ل يتطلــــب األمــــر أي عمــــ2016تنــــرين الثــــاين/نوفمرب  4ابريــــ  يف 

 .(2)"التحض  لبدء نفاذ اتفا  ابري ")أ( من جدول أعمالع، 8الفرعي 
ــــ  قــــدمها مــــؤمتر األطــــرا  العامــــل بوصــــفع اجتمــــاا األطــــرا  و  -8 ــــدعوة ال يف اةــــتجابة لل

، أحـــال مـــؤمتر األطـــرا ، يف دورتـــع الثانيـــة والعنـــرين، (3)بروتوكـــول كيوتـــو يف دورتـــع احلاديـــة عنـــرة
. واتفـق فريـق اتفـا  ابريـ  يف اجلـزء (4)املتعلقة بصندو  التكيف إىل الفريق اتفـا  ابريـ  املسائل

من جدول أعمالع، يف ةـيا   8الثاين من دورتع األوىل على النظر يف تلك املسائل يف إطار البند 
مـــل التحضـــ  لعقـــد الـــدورة األوىل ملـــؤمتر األطـــرا  العااملـــداولت يف إطـــار البنـــد الفرعـــي بعنـــوان "

. وةيواصــل فريــق اتفــا  ابريــ  النظــر يف املســائل (5)"ع اجتمــاا األطــرا  يف اتفــا  ابريــ بوصــف
الفرعــي مــن جــدول األعمــال، الــذي أُعيــد ترقيمــع،  املتعلقــة بصــندو  التكيــف يف إطــار  ــذا البنــد

 أدانو:)أ( من جدول األعمال، على النحو املبمل 8أعالو، على أنع البند الفرعي  7للفقرة وفقاا 
 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )أ(
 اعتماد جدول األعمال؛ )ب(
 تنظيم أعمال الدورة. )ج(

 21-م أ/1مزيـد مـن اإلر ـادات فيمـا يتعلـق ابجلـزء اتـاي ابلتخفيـف يف املقــرر  -3
 بننن:

 ؛26 إليع يف الفقرةخصائص املسامهات احملددة وطنياا، على النحو املنار  )أ(
__________ 

(1) FCCC/APA/2016/2 9، الفقرة.  
(2) FCCC/APA/2016/4 9، الفقرة . 

 . 9، الفقرة 11-م أإ/1املقرر  (3)

(4) FCCC/CP/2016/10 18، الفقرة . 

(5) FCCC/APA/2016/4 5، الفقرة . 
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معلومات لتيس  وضوح املسامهات احملددة وطنياا و ـفافيتها وفهمهـا،  )ب(
 ؛28على النحو املنار إليع يف الفقرة 

حســاب مســامهات األطــرا  احملــددة وطنيــاا، علــى النحــو املنــار إليــع يف  )ج(
 .31 الفقرة

املنـــــار إليـــــع يف مزيــــد مـــــن اإلر ــــادات فيمـــــا تـــــص الــــبال  املتعلـــــق ابلتكيــــف  -4
مــــور أمــــن اتفــــا  ابريــــ  بوصــــفع، يف  لــــة  7مــــن املــــادة  11و 10الفقــــرتمل 

 .أخرى، عنصراا من عناصر املسامهات احملددة وطنياا 
الطرائـــق واإلجـــراءات واملبـــادي التوجيهيـــة إلطـــار النـــفافية اتـــاي ابإلجـــراءات  -5

 .من اتفا  ابري  13والدعم املنار إليع يف املادة 
مـــن  14ل املتعلقـــة بعمليـــة اةـــتخالي احلصـــيلة العامليـــة املنـــار إليهـــا يف املـــادة املســـائ -6

 :اتفا  ابري 
 ؛حتديد مصادر املدخالت لةتخالي احلصيلة العاملية )أ(

 .وضا طرائق اةتخالي احلصيلة العاملية )ب(
الطرائـــق واإلجـــراءات الالزمـــة لفعاليـــة ةـــ  عمـــل اللجنـــة املعنيـــة بتيســـ  التنفيـــذ  -7

 .تفا  ابري من ا 15من املادة  2زيز المتثال املنار إليها يف الفقرة وتع
 :مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفا  ابري  -8

التحضــ  لعقــد الــدورة األوىل ملــؤمتر األطــرا  العامــل بوصــفع اجتمــاا  )أ(
 األطرا  يف اتفا  ابري ؛

يتعلـق  نننة فيمـاتقييم التقدم الذي أحرزتع اهلي تان الفرعيتان واهلي ات امل )ب(
 ن املقـــررابألعمـــال املنوطـــة بـــا قوجـــب اتفـــا  ابريـــ  واجلـــزء الثالـــث مـــ

رانمج بــــ ، بغيــــة تعزيــــز وتيســــ  التنســــيق والتســــا  يف تنفيــــذ21-م أ/1
 .توصيات العمل وعند القتضاء، اختاذ إجراءات قد تنمل تقد 

 مسائل أخرى. -9
 .اختتام الدورة والتقرير عن أعماهلا -10 

 تنظيم أزمال الدهر  -مجي 

 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

نظـــر فريـــق اتفـــا  ابريـــ  يف  ـــذا البنـــد الفرعـــي مـــن جـــدول األعمـــال يف جلســـتع الثامنـــة  -9
وأ ار إىل أنع كان قد وافق يف اجلزء األول من دورتع األوىل على طرائق تنظيم أعمالع خالل  ـذو 

يف مــن جــدول األعمــال  8-3. وابلتــايل، إ إننــاء فريــق اتصــال للنظــر يف البنــود (6)الــدورة األوىل
. واتفق فريـق واحد، وأطلق الفريق مناورات غ  رمسية بننن كل بند من بنود جدول األعمال مكان

 التاليان: تناركانامليسران اتفا  ابري  على أن  ذو املناورات غ  الرمسية ةو  يتوىل تيسر ا امل
__________ 

(6) FCCC/APA/2016/2 21، الفقرة . 
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مـــن جـــدول األعمـــال: الســـيد ةـــمل ليـــانو  ـــياو )ةـــنغافورة( والســـيدة  3لبنـــد ا )أ( 
 غ ترود فولنسكي )النمسا(؛

مـــن جـــدول األعمـــال: الســـيد نيكـــولد زامربانـــو )إكـــوادور( والســـيدة  4البنـــد  )ب( 
 بيث لفندر )كندا(؛ 

مــــن جــــدول األعمــــال: الســــيد غــــزاين غــــاو )الصــــمل( والســــيد أنــــدرو  5البنــــد  )ج( 
 )الولايت املتحدة األمريكية(؛ راكسرتو
من جدول األعمال: السيد غزوليسا نغوادل )جنوب أفريقيـا( والسـيدة  6البند  )د( 

 إيلزي برود )لتفيا(؛
من جدول األعمال: السيدة جانمل فيلسون )بليـز( والسـيد بيـرت  ـورن  7البند  )ه( 
 )أةرتاليا(؛
لقـــة بصـــندو  التكيـــف(: الســـيدة مـــن جـــدول األعمـــال )املســـائل املتع 8البنـــد  )و( 

 ماراي ديل بيالر بوينو )األرجنتمل( والسيد بيت  ت بسرتا ) ولندا(؛
مــن جــدول األعمــال )مســائل أخــرى(: الســيدة ةــارة بعنــان )اململكــة  8البنــد  )ز( 

 العربية السعودية( والسيدة جو تيندال )نيوزيلندا(.
أاير/مـــايو لايـــذان ابنطـــال   9لقـــاء يف والتـــنم فريـــق التصـــال  ـــذا أربـــا مـــرات، منهـــا  -10

  منـروا الةـتنتاجاتيفأاير/مـايو للنظـر  17أاير/مايو لتقييم الوضا، ومرتمل يف  11األعمال، ويف 
ابة لطلـــب  ، واةـــتجعـــن ذلـــك الـــ  اقرتحتهـــا الرئيســـتان املتنـــاركتان لفريـــق اتفـــا  ابريـــ . وفضـــالا 

يـق التصـال إلةحـة لفر  أاير/مـايو اجتماعـاا  13مقدم  من األطرا ، عقد فريق اتفـا  ابريـ  يـوم 
دان عين أبقل البلرباء املالفرصة لألطرا  إلجراء مناقنة تفاعلية ما ممثلي جلنة التكيف، وفريق ات

لـــذي بلغتـــع الوضـــا ا  ـــوا، واللجنـــة الدائمـــة املعنيـــة ابلتمويـــل، والصـــندو  األخضـــر للمنـــا  بنـــنن
 يف إطار اتفا  ابري . أعماهلم املتعلقة بتنفيذ برانمج العمل 

، عقد فريق اتفا  ابريـ  جلسـة عامـة غـ  رمسيـة ابل ـرتا  مـا أيضاا أاير/مايو  13ويف  -11
اهلي ــة الفرعيــة للمنــورة العلميــة والتكنولوجيــة ) ي ــة املنــورة( واهلي ــة الفرعيــة للتنفيــذ ) ي ــة التنفيــذ( 

يف بنــنن تنفيــذ بــرانمج العمــل املنــدرج  للنظــر يف الــروابك الكامنــة يف عمــل اهلي ــة الفرعيــة للتنفيــذ
ويف  ــذا الجتمــاا، قـــّدم رؤةــاء اهليــنتمل الفــرعيتمل عروضــا بنــنن البنـــود  .(7)إطــار اتفــا  ابريــ 

 املتصلة ابتفا  ابري  من جدول أعمال كل واحدة من اهلينتمل.

 8 إق 3 م  املزمال جدهل بن ت ز  التقرير -اثلثاا  

 اإلجرا ات  -1 

التاةـــعة وجلســـتع التاةـــعة نظـــر فريـــق اتفـــا  ابريـــ  يف  ـــذو البنـــود متمعـــةا يف جلســـتع  -12
 الواردة أدانو. فهيا املعّدلة  ، واعتمد الةتنتاجات أاير/مايو 18 يوم تملاملعقود املستننفة

__________ 

 .9، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (7)
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 االستنتاجات -2 

ع لحــــ  فريــــق اتفــــا  ابريــــ  أن مــــؤمتر األطــــرا  قــــد اختــــذ اإلجــــراءات التاليــــة يف دورتــــ -13
 والعنرين: الثانية

طلـــب إىل  ي ـــة التنفيـــذ و ي ـــة املنـــورة وفريـــق اتفـــا  ابريـــ  واهلي ـــات املننـــنة  )أ( 
مـــن  7إىل  5قوجــب التفاقيــة أن تســـرا يف عملهــا بنــنن بـــرانمج العمــل املبــمّل يف الفقـــرات مــن 

 دورتـــع ، وأن حتيـــل النتـــائج إىل مـــؤمتر األطـــرا  يف أجـــل أقصـــاو موعـــد انعقـــاد1-م أ ت/1املقـــرر 
 ؛ (8)(2018ديسمرب الرابعة والعنرين )كانون األول/

قــرر اةــتكمال بــرانمج العمــل املنــدرج يف إطــار اتفــا  ابريــ  أبةــرا مــا  كــن  )ب( 
اجتمــاا األطــرا  يف اتفــا  ابريــ  يف أجــل أقصــاو موعــد انعقــاد اجلــزء /وإحالــة النتــائج إىل مؤمتر
املقرر عقـدو ابلتـزامن مـا الـدورة الرابعـة والعنـرين ملـؤمتر األطـرا ، لينظـر  ،الثالث من دورتع األوىل

 . (9)فيها ويعتمد ا
لذلك، وأكد من جديد التزامـع ابلعمـل وفقاا واتفق فريق اتفا  ابري  على تسريا عملع  -14

لرابعـــة االـــدورة  عـــد وعلـــى وجـــع الســـرعة للوفـــاء بوليتـــع يف أةـــرا وقـــل ممكـــن، ويف موعـــد أقصـــاو
 العنرون ملؤمتر األطرا . و 

 وأحاط فريق اتفا  ابري  قا يلي: -15
مـن جـدول األعمـال،  5حلقة العمل املعقودة خارج فرتة الـدورات بنـنن البنـد  )أ( 

املعنـــون "الطرائـــق واإلجـــراءات واملبـــادي التوجيهيـــة إلطـــار النـــفافية اتـــاي ابإلجـــراءات والـــدعم 
 ؛ (10)ابري "، والتقرير املتعلق بامن اتفا   13املنار إليهما يف املادة 

مـــن جـــدول  3اجتمـــاا املائـــدة املســـتديرة املعقـــود قبـــل فـــرتة الـــدورات بنـــنن البنـــد  )ب( 
 "؛ 21-م أ/1  املقرريفاألعمال، املعنون "مزيد من اإلر ادات فيما يتعلق ابجلزء اتاي ابلتخفيف 

مــن جــدول األعمــال،  4حلقــة العمــل املعقــودة قبــل فــرتة الــدورات بنــنن البنــد  )ج( 
 10لفقــرتمل ليــع يف ااملعنــون "مزيــد مــن اإلر ــادات فيمــا تــص الــبال  املتعلــق ابلتكيــف املنــار إ

ت ناصـر املسـامهاعمن اتفا  ابري  بوصفع، يف  لة أمور أخـرى، عنصـراا مـن  7من املادة  11و
 احملددة وطنياا"؛ 

 . (11)الواثئق املعّدة هلذو الدورة )د( 
ورقــة مقدمــة  100اتفــا  ابريــ  بتلقيــع فيمــا يتصــل بــذو الــدورة أكثــر مــن ورحــب فريــق  -16

 .(13)واجلهات صاحبة املصلحة من غ  األطرا  (12)من األطرا 

__________ 

 . 10، الفقرة 22-م أ/1املقرر  (8)

 . 12، الفقرة 22-م أ/1املقرر  (9)
(10) FCCC/APA/2017/INF.2 وAdd.1. 
(11) FCCC/APA/2017/INF.1 وFCCC/APA/2017/INF.2 وAdd.1 وFCCC/APA/2017/INF.3 . 
 .http://unfccc.int/5900متاحة يف العنوان التايل:  (12)
 .http://unfccc.int/7478متاحة يف العنوان التايل:  (13)

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/7478
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 16و 15واتفق فريق اتفـا  ابريـ  علـى أن األننـطة والواثئـق املنـار إليهـا يف الفقـرتمل  -17
جـدول  ضـل لبنـودأعالو، ال  أتيحـل خـارج فـرتة الـدورات أو قبلهـا، ةـاعدت يف تسـهيل فهـم أف

 اوضـاتيف املف األعمال ذات الصـلة، ويف توضـيح آراء األطـرا  بنـنوا، وقـدمل مـدخالت مفيـدة
ملنـــاركة ام كفالـــة اجلاريـــة يف إطـــار فريـــق اتفـــا  ابريـــ . ولحـــ  فريـــق اتفـــا  ابريـــ  أن مـــن املهـــ

ركة. وطلــب ذو املنــالألطــرا  يف  ــذو األننــطة، وأن تنظيمهــا ينبغــي أن يكــون مواتيــاا هلــالفعالــة 
  أُعــرب عنهــا اآلراء الــ إصــدار مــذكرة غــ  رمسيــة تبــملاملتنــاركتمل فريــق اتفــا  ابريــ  إىل رئيســتيع 

 )ج( أعالو. 15يف حلقة العمل السابقة للدورة املنار إليها يف الفقرة 
ابريـــ  أن تقـــدماا  امـــاا قـــد ُأحـــرز يف  ـــذو الـــدورة يف النتقـــال مـــن ولحـــ  فريـــق اتفـــا   -18

العناصــــر  ء، تنــــاولاملناقنــــات املفا يميــــة إىل العمــــل التقــــين املركــــز، قــــا ينــــمل، حســــب القتضــــا
ريقـة متسـقة لبنـود بطاالنصية. و ّدد فريق اتفا  ابري  على احلاجة إىل إحـراز تقـدم بنـنن  يـا 

تناوهلــا يف  لــ   ــريامنســق ومتســق فيمــا يتعلــق ابملســائل ذات الصــلة  ومتوازنــة وكفالــة اتبــاا وــج
 -ريــ  ابيــق اتفــا  ةبعــة لفر  -تنــكيل مموعــة اتصــال كــان إطــار  ي ــة التنفيــذ و ي ــة املنــورة. و 

ذ و ي ـة ة هلي ـة التنفيـ الرمسيـمعنية ابلروابك ما اهلي ـات املننـنة وبتنظـيم اجللسـة العامـة املنـرتكة غـ 
ريــ  ابيــق اتفــا  حظــي ابلتقــدير، وأوصــى فر قــد  يــق اتفــا  ابريــ  خــالل  ــذو الــدورةاملنــورة وفر 

 أبن تُبحث مسنلة تنظيم مثل  ذو األننطة يف الدورات املقبلة. 
وأكــد فريــق اتفــا  ابريــ  مــدداا التزامــع قواصــلة العمــل علــى لــو جــاما و ــفا  وفعــال  -19

ق علـى أن يواصـل يف اجلـزء الرابـا مـن دورتـع األوىل وبتوجيع من األطرا . وحتقيقاا هلذو الغاية، اّتف
( تطبيــق طرائــق تنظــيم عملــع الــ  كــان قــد اعتمــد ا يف اجلــزء األول 2017)تنــرين الثــاين/نوفمرب 

 . (14)من دورتع األوىل
وأ ار فريق اتفا  ابري  إىل ما ُأحرِز من تقدم بننن بنود موضوعية مدرجة يف جـدول  -20

ــرو املنــاورات غــ  الرمسيــة املعنيــون أعمالــع وفــق مــا ورد يف ا ملــذكرات غــ  الرمسيــة الــ  أعــد ا ميسِّ
. واتفــق الفريــق علــى أن  ــذو املــذكرات  كــن أن تكــون (15)بــذو البنــود، علــى مســؤوليتهم اتاصــة

 مفيدة لعملع يف املستقبل. 

 العمل اإلضايف املطلوب بننن كل بند من البنود   
هــة إىل األطــرا  مــن أجــل تقــد  ورقــات مركــزة توضــح آراء ـــا فيمــا يتعلــق ابلــدعوات املوج -21

 )أ(،25)أ(، 24)أ(، 23بننن بنود جدول أعمال فريق اتفا  ابري ، وفق ما يرد بيانـع يف الفقـرات 
)أ( أدانو، أ ار الفريق إىل أن مالت الرتكيز الـ  اقـرتح تقـد  آراء بنـنوا تسـتخدم 27)أ( و26

، ممــا يعكــ  الــديناميات الفرديــة للمفاوضــات يف كــل مموعــة مصــطلحات لتلفــة مــن بنــد آلخــر
ـــة. واّتفـــق الفريـــق علـــى أن يواِكـــبا التقـــدما يف املفاوضـــات اةـــتعماُل مصـــطلحات أكثـــر  غـــ  رمسي
اتســاقاا لــزايدة تيســ  النتقــال إىل وضــا مقرتحــات نصــية وعناصــر منــاريا نصــوي بنــنن  يــا 

 ابري . البنود املدرجة يف جدول أعمال فريق اتفا  
__________ 

(14) FCCC/APA/2016/2 21، الفقرة. 
 .http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/in-session/items/10277.phpمتاحة علـى العنـوان التـايل  (15)

ــرون املتنــاركون أن تســتخلص بصــورة غــ  رمسيــة اآلراء الــ  أعربــل عنهــا يُ  تــوخى مــن املــذكرات الــ  يُعــّد ا امليسِّ
بعـــأل األطـــرا  حـــن اآلن بنـــنن بنـــود جـــدول األعمـــال ذات الصـــلة، و ـــي ل تعـــرّب ابلضـــرورة عـــن آراء  يـــا 

على مـا قـد تـود األطـرا  الضـطالا بـع، ول احليلولـة دون  األطرا . ولي  الغرض من املذكرات احلكم مسبقاا 
إبداء األطرا  آراء أخرى قد تكون لـديها يف املسـتقبل. ول تـرد اآلراء املقدمـة يف املـذكرات مرتسبـة حسـب درجـة 

 أمهيتها ول تعين وجود أي توافق يف اآلراء بمل األطرا  ول تؤة  ألي مفاوضات يف املستقبل. 

http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/in-session/items/10277.php
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 )ب(25)د( و24)ج( و23وخبصوي اجتماعات املائدة املسـتديرة املنـار إليـع يف الفقـرات  -22
 )ب( أدانو، اتفق فريق اتفا  ابري  على ما يلي:27)ب( و26و

 ةتكون اجتماعات املائدة املستديرة مفتوحة أمام األطرا  والدول املراقبة فقك؛  )أ( 
إذا اتفقــل األطــرا ، ةــُيعّد امليســرون املتنــاركون املعيسنــون لكــل بنــد ذي صــلة  )ب( 

ـــدورة األوىل لفريـــق اتفـــا  ابريـــ ، م هعلـــى مســـؤوليت مـــن جـــدول األعمـــال يف اجلـــزء الرابـــا مـــن ال
نهـا عاء الـ  أُعـرب مّل اآلر اتاصة، وبتوجيع من الرئيستمل املتنـاركتمل للفريـق، مـذكرة غـ  رمسيـة تبـ

 أقـــرب ألطـــرا  يفلا املائـــدة املســـتديرة ذي الصـــلة وةـــيقدمون تلـــك املـــذكرة إلةحتهـــا يف اجتمـــا 
 وقل ممكن بعد ذلك. 

 من جدول األعمال، اختذ فريق اتفا  ابري  اتطوات التالية: 3ابلبند وفيما يتصل  -23
وضــــا يف اعتبــــارو مضــــمون املــــذكرة غــــ  الرمسيــــة الــــ  أعــــد ا امليســــران بعــــد أن  )أ( 
 2017أيلول/ةــبتمرب  15، دعــا األطــرا  إىل أن تقــدم  لــول (16)ن املعنيــان بــذا البنــداملتنــاركا

، تتنــاول فيهــا أمــوراا منهــا العناصــر واملســائل الــ  وردت خطوطهــا العامــة يف تلــك (17)ورقــات مركــزة
 املذكرة والكيفية ال  قد تدرج با يف التوجيع، دون املساد ابلعمل اجلاري يف إطار  ذا البنـد مـن

 جدول األعمال؛
طلــب إىل األ ــخاي الــذين اضــطلعوا بتيســ  املناقنــات يف إطــار  ــذا البنــد مــن  )ب( 

 15 لــول  ،ن يعــدواجــدول األعمــال خــالل اجلــزء الثالــث مــن الــدورة األوىل لفريــق اتفــا  ابريــ ، أ
اين لتقـارب والتبـاسـتخلص أوجـع ت، بـدعم مـن األمانـة، ورقـة غـ  رمسيـة 2017تنرين األول/أكتوبر 

نــار إليهــا يف ورقــات املواتيــارات، حســب القتضــاء، اةــتناداا إىل آراء األطــرا  املعــرب عنهــا يف ال
 ا؛ مسبقاا عليه )أ( أعالو، دون إغفال آراء األطرا  أو إعادة تفس  ا أو احلكم23الفقرة 

ابريـ ، طلب إىل األمانة أن تُنظِّم، بتوجيع مـن الرئيسـتمل املتنـاركتمل لفريـق اتفـا   )ج( 
. وينبغــي إةــناد مهــام (18)2017تنــرين الثــاين/نوفمرب  6اجتمــاا مائــدة مســتديرة يعقــد يــوم الثنــمل 

تيســ  اجتمــاا املائــدة املســتديرة إىل األ ــخاي الــذين ةــيعيّنون لتيســ  املناقنــات يف اجلــزء الرابــا مــن 
مناخـاا مـن النفتـاح  أيضـاا ديرة الدورة األوىل لفريق اتفا  ابري . وينبغي أن يتـيح اجتمـاا املائـدة املسـت

والعمــل البنّــاء للمضــي قــدماا ابلعمــل اجلــاري يف إطــار البنــود الفرعيــة الثالثــة مــن  ــذا البنــد مــن جــدول 
 )ب( أعالو. 23 األعمال، وأن أيخذ يف العتبار الورقة غ  الرمسية املنار إليها يف الفقرة

 ريق اتفا  ابري  اتطوات التالية: من جدول األعمال، اختذ ف 4ابلبند وفيما يتصل  -24
، ورقــات مركــزة 2017أيلول/ةــبتمرب  15دعــا األطــرا  إىل أن تقــدم،  لــول  )أ( 

الـواردة يف املـذكرة غـ  الرمسيـة املتعلقـة ‘ اجملردة‘بننن املقرتحات املتعلقة ابلعناصر واتطوط العامة 
 ؛(19)بذا البند من جدول األعمال

__________ 

 /http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdfالعنـــوان التـــايل:  متاحـــة يف (16)

informal_note_apa_3_for_publication_final.pdf. 
 . http://www.unfccc.int/5900ينبغي لألطرا  أن تقدم آراء ا عن طريق بوابة تقد  املعلومات يف العنوان التايل:  (17)
تـــاح دورة مـــؤمتر األطـــرا  واحلاجـــة إىل تقليـــل احتمـــال ةـــرتاعى يف توقيـــل اجتمـــاا املائـــدة املســـتديرة أننـــطُة افت (18)

 حدوث تصادم يف اآلراء. 
 /http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdfمتاحـــة يف العنـــوان التـــايل:  (19)

apa_4_informal_note_final.pdf. 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/informal_note_apa_3_for_publication_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/informal_note_apa_3_for_publication_final.pdf
http://www.unfccc.int/5900
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_4_informal_note_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_4_informal_note_final.pdf
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، ورقــة تقنيــة 2017تنــرين األول/أكتــوبر  1تعــّد،  لــول  طلــب إىل األمانــة أن )ب( 
ــــواردة يف املســــامهات احملــــ نها خالصــــة املعلومــــات املتصــــلة ابلتكيــــف ال اا، وخطــــك ددة وطنيــــُتضــــمِّ

 التكيف الوطنية، والبالغات الوطنية األخ ة؛
طلب إىل األ خاي الذين اضطلعوا بتيس  املناقنات يف إطار  ـذا البنـد مـن  )ج( 
توجيـع مـن بن يعـدوا، األعمال خالل اجلزء الثالث مـن الـدورة األوىل لفريـق اتفـا  ابريـ  أجدول 

 ملنـار إليهـا يفلورقـات ااالرئيستمل املتناركتمل للفريق وبـدعم مـن األمانـة، ورقـة غـ  رمسيـة تلخـص 
 ؛2017تنرين األول/أكتوبر  15)أ( أعالو  لول 24الفقرة 

، لفريـق اتفـا  ابريـ  بتوجيع مـن الرئيسـتمل املتنـاركتملطلب إىل األمانة أن تنظم،  )د( 
لتيسـ   ،2017نوفمرب تنـرين الثـاين/ 4اجتماا مائدة مستديرة قبل فرتة الدورات، يعقد يـوم السـبل 
يف  ة املنار إليها الرمسيغ  الورقات واملذكرةالعمل يف إطار  ذا البند من جدول األعمال، ما مراعاة 

 )أ( أعالو. 24الفقرة 
 :تملالتالي ملمن جدول األعمال، اختذ فريق اتفا  ابري  اتطوت 5ابلبند وفيما يتصل  -25

، ورقــات مركــزة 2017أيلول/ةــبتمرب  30دعــا األطــرا  إىل أن تقــدم،  لــول  )أ( 
تراعي "العناوين والعناوين الفرعية" املمكنة الواردة يف مرفق املذكرة غ  الرمسية ال  أعّد ا امليسران 

إىل أن تبمل، عند تقد  آرائهـا، حسـب  أيضاا . وُدعيل األطرا  (20)تناركان املعنيان بذا البندامل
 القتضاء، التفاصيل التنغيلية احملددة ضمن "العناوين والعناوين الفرعية" املمكنة؛ 

طلــب إىل األمانــة أن تــنّظم، بتوجيــع مــن الرئيســتمل املتنــاركتمل، اجتمــاا مائــدة  )ب( 
، مــا 2017فمرب تنــرين الثــاين/نو  5واألحــد  4 قــد قبــل فــرتة الــدورات يــومي الســبلمســتديرة تع

عــالو، قــا ينــمل )أ( أ25 الرتكيــز علــى املســائل الــواردة يف ورقــات األطــرا  املنــار إليهــا يف الفقــرة
عـات الـواردة لعـدة قطا مناقنات تقنيـة بنـنن كيفيـة تنـاول تقـارير األطـرا  املسـائل النـاملة أيضاا 

. وةــــيتناول رىأخـــ ، يف  لـــة أمـــور4-2مـــن اتفـــا  ابريـــ ، قـــا يف ذلـــك فقرا ـــا  13دة يف املـــا
 اجتماا املائدة املستديرة املسائل التالية: 

رباء ةــتعراض اتــتنــرين الثــاين/نوفمرب:  ــفافية الــدعم املقــدم واملتلقــى؛ وا 4يف  '1'
 يف رتكيـــزمـــا الوتنـــاول التقـــدم مـــن منظـــور تيســـ ي ومتعـــدد األطـــرا ،  ،التقـــين

  فافية الدعم؛ احلالتمل على
 ــــفافية و تنــــرين الثــــاين/نوفمرب:  ــــفافية العمــــل فيمــــا يتصــــل ابلتخفيــــف  5يف  '2'

 العمل فيما يتصل ابلتكيف. 
 : تملالتالي ملمن جدول األعمال، اختذ فريق اتفا  ابري  اتطوت 6ابلبند وفيما يتصل  -26

، ورقــات مركــزة 2017أيلول/ةــبتمرب  30دعــا األطــرا  إىل أن تقــدم،  لــول  )أ( 
بنـــنن العناصـــر املمكنـــة للخطـــوط العامـــة النصـــية لتحديـــد مصـــادر مـــدخالت طرائـــق اةـــتخالي 

، حسـب القتضـاء، آراء األطـرا  الـواردة يف املـذكرة مـا مراعـاةاحلصيلة العامليـة ومصـادر  ي تهـا، 
 ؛ (21)البند من جدول األعمال غ  الرمسية املتعلقة بذا

__________ 

 /http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdfمتاحـــة يف العنـــوان التـــايل:  (20)

apa2017_i5_informal_note_by_the_co-facilitators_.pdf . 
 /http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdfمتاحـــة يف العنـــوان التـــايل:  (21)

final_informal_noteapa1_3_18052017@1800.pdf . 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa2017_i5_informal_note_by_the_co-facilitators_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa2017_i5_informal_note_by_the_co-facilitators_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/final_informal_noteapa1_3_18052017@1800.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/final_informal_noteapa1_3_18052017@1800.pdf
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طلــــب إىل األمانــــة أن تُــــنظِّم، بتوجيــــع مــــن الرئيســــتمل املتنــــاركتمل، اجتمــــاا مائــــدة  )ب( 
تيسـ  العمـل يف إطـار ل، 2017تنرين الثـاين/نوفمرب  5مستديرة قبل فرتة الدورات، يعقد يوم األحد 
( )أ26يف الفقـرة  ار إليهـالرمسيـة املنـاملـذكرة غـ  االورقـات و  ذا البند من جدول األعمال، ما مراعاة 

 أعالو. 
 :تملالتالي ملمن جدول األعمال، اختذ فريق اتفا  ابري  اتطوت 7ابلبند وفيما يتصل  -27

، ورقــات مركــزة 2017أيلول/ةــبتمرب  15دعــا األطــرا  إىل أن تقــدم،  لــول  )أ( 
 ؛ (22)من جدول األعمال ملا اقتـرح يف مرفق املذكرة غ  الرمسية بننن  ذا البندوفقاا 

طلــــب إىل األمانــــة أن تــــنظم، بتوجيــــع مــــن الرئيســــتمل املتنــــاركتمل، اجتمــــاا مائــــدة  )ب( 
، لتيس  العمل يف إطـار  ـذا البنـد مـن (23)2017تنرين الثاين/نوفمرب  6مستديرة، يعقد يوم الثنمل 
 )أ( أعالو. 27املذكرة غ  الرمسية املنار إليها يف الفقرة الورقات و جدول األعمال، ما مراعاة 

 من جدول األعمال، اختذ فريق اتفا  ابري  اتطوات التالية:  8ابلبند وفيما يتصل  -28
رحب ابلتقدم احملرز أثناء  ذو الـدورة، علـى صـعيد تبـادل اآلراء واملعلومـات بنـنن  )أ( 

 ؛(24)لرمسية املتعلقة بذا البند من جدول األعمالصندو  التكيف، الذي بينتع املذكرة غ  ا
ا وتتـــــيح يف املوقـــــا النـــــبكي لالتفاقيـــــة اإلطاريـــــة،  )ب(  طلـــــب إىل األمانـــــة أن تــــــُجمِّ

بنـــنن صـــندو   ، قائمـــة عميـــا القـــرارات الســـابقة الـــ  اختـــذت2017أيلول/ةـــبتمرب  15  لـــول
 لتنغيلية؛ االطرائق والضماانت، و  التكيف وال  تتناول مسائل اإلدارة والرتتيبات املؤةسية،

بتبــــادل اآلراء بــــمل األطــــرا  بنــــنن اتطــــوات اإلجرائيــــة ملنــــاريا علمــــاا أحــــاط  )ج( 
املقــررات الــ  ةــُتعرض علــى مؤمتر/اجتمــاا أطــرا  ابريــ  يف دورتــع األوىل لينظــر فيهــا ويعتمــد ا 

 :(25)واملتعلقة ابملسائل التالية
التصـدي أن  يـذ تـداب التقدم احملرز واتطوات اإلجرائية لتمكمل املنتدى املعـين بتنف '1'

 ؛ 21-م أ/1من املقرر  34و 33يكون يف خدمة اتفا  ابري  عمالا ابلفقرتمل 
 البلـــــدان اتطـــــوات اإلجرائيـــــة لطرائـــــق العـــــرتا  عهـــــود التكيـــــف الـــــ  تبـــــذهلا '2'

 41الفقــرة و مــن اتفــا  ابريــ   7مــن املــادة  3األطــرا  الناميــة قوجــب الفقــرة 
 .21-م أ/1من املقرر 

أعالو ‘ 1‘)ج(28 ودعا فريق اتفا  ابري  األطرا  إىل إاثرة املوضوا املنار إليع يف الفقرة -29
أثنــــاء مفاوضــــات  ي ــــة املنــــورة و ي ــــة التنفيــــذ بنــــنن املســــنلة ذات الصــــلة. وأعربــــل األطــــرا  عــــن 

الذي  ـري إعـدادو مـن جانـب  ـاتمل اهلي تـمل الفـرعيتمل بنـنن مؤداو أوا تفهم أن منروا املقرر  رأي
__________ 

 _http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/application/pdf/apa_item7متاحـة يف العنــوان التــايل:  (22)

informalnote_provisional_17may2017@1100_final.pdf. 
 . أعالو 20انظر احلا ية  (23)
 /http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/applicationمتاحــــة يف العنـــــوان التـــــايل:  (24)

pdf/apa_8_a_informal_note.pdf. 
انظــــــــر املــــــــذكرة غــــــــ  الرمسيــــــــة للميســــــــرين املتنــــــــاركمل املعنيــــــــمل بــــــــذا البنــــــــد، و ــــــــي متاحــــــــة يف العنــــــــوان التــــــــايل:  (25)

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_note_by_the_ 

co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf. 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/application/pdf/apa_item7_informalnote_provisional_17may2017@1100_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/application/pdf/apa_item7_informalnote_provisional_17may2017@1100_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_8_a_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_8_a_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf
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ــــل اتطــــوة اإلجرائيــــة املتمثلــــة يف أن يقــــرر  21-م أ/1مــــن املقــــرر  34الفقــــرة  ةيتضــــّمن حكمــــاا يُكمِّ
مؤمتر/اجتماا أطرا  ابري  يف دورتع األوىل أن املنتدى املعين بتنفيذ تـداب  التصـدي  ـب أن يكـون 

مـــن اتفـــا  ابريـــ . ويف ضـــوء ذلـــك، اتفـــق فريـــق اتفـــا   19عمـــالا ابملـــادة يف خدمـــة اتفـــا  ابريـــ ، 
 . 8ابري  على أن ل حاجة إىل أن يواصل الفريق النظر يف  ذو املسنلة يف إطار البند 

أعـــالو، أوصـــى فريـــق اتفـــا  ‘ 2‘)ج(28وفيمـــا يتصـــل ابملســـنلة املنـــار إليهـــا يف الفقـــرة  -30
 ( احلاجـة2017 ين/نوفمربابري  أبن تتناول الـدورة الثالثـة والعنـرون ملـؤمتر األطـرا  )تنـرين الثـا

ريــ  ابا أطــرا  إىل وضــوح إجرائــي فيمــا يتعلــق قنــروا املقــرر الــذي ةــيعرض علــى مؤمتر/اجتمــا 
ع ملسـنلة، علـى أنـل بـذو اي ، فيما يتصلينظر فيع ويعتمدو يف دورتع األوىل. واتفق فريق اتفا  ابر 

فلــن تــدعو  إلجرائــي،يف حــال أفضــل الــدورة الثالثــة والعنــرون ملــؤمتر األطــرا  إىل  ــذا الوضــوح ا
 ل األعمال. من جدو  8احلاجة إىل مواصلة البحث ضمن فريق اتفا  ابري  يف إطار البند 

ا مــن دورتــع األوىل نظــرو يف واتفــق فريــق اتفــا  ابريــ  علــى أن يواصــل خــالل اجلــزء الرابــ -31
، وفـــق مـــا يـــرد يف املـــذكرة غـــ  الرمسيـــة الـــ  أصـــدر ا (26)تبقـــى مـــن املســـائل اإلضـــافية املمكنـــة مـــا

 .(27)الرئيستان املتناركتان
 ،2017أكتـوبر تنـرين األول/ 15ودعا فريق اتفـا  ابريـ  األطـرا  إىل أن تقـدم،  لـول  -32

ورتـــع األوىل درابـــا مـــن كفـــل يف الفـــرتة الـــ  تلـــي اجلـــزء الآراء ـــا بنـــنن الســـبل الـــ  مـــن  ـــنوا أن ت
لـ   ـري ات الصـلة املضي قدماا ابلعمل على لـو متسـق ومتـوازن ومنسـق، مـا مراعـاة املسـائل ذا

  ثها يف إطار  ي ة التنفيذ و ي ة املنورة. 
 وفيمــا يتصــل عميــا بنــود جــدول أعمـــال فريــق اتفــا  ابريــ  الــ  ُدعيــل األطـــرا  إىل -33

كــد فريــق اتفــا  أقرتحــة، إبــداء رأيهــا بنــنوا مــا مراعــاة األةــ لة التوجيهيــة أو مــالت الرتكيــز امل
 أن تقـدم ألطـرا  يفابري  أن األة لة ومالت الرتكيز ل تقّيد أبي  ـكل مـن األ ـكال حريـة ا

 ري . آراء ا خبصوي أي جانب من القضااي املدرجة يف جدول أعمال فريق اتفا  اب
إىل أن يقــدموا قبــل  املعتمــدين ألطــرا  واملــراقبمل ل (28)دعوتــعفريــق اتفــا  ابريــ   دجــدو  -34

 كل دورة من دوراتع معلومات وآراء ومقرتحات بننن أي عمل يضطلا بع الفريق. 
وأ ار فريـق اتفـا  ابريـ  إىل اعتـزام رئيسـتيع املتنـاركتمل إصـدار مـذكرة تصـورات لتقـد   -35

عــرض عــام عــن نتــائج  ــذو الــدورة ولقــرتاح خيــارات بنــنن ةــبل املضــي قــدماا، اةــتناداا إىل اآلراء 

__________ 

طرائق اإلبال  كل ةنتمل عن املعلومات املالية املتعلقة بتقد  املوارد املاليـة العامـة ( 1)املسائل املنار إليها  ي:  (26)
األوليــــة الصــــادرة مــــن  والتوجيهــــات( 2)مــــن اتفــــا  ابريــــ ؛  9مــــن املــــادة  5للفقــــرة وفقــــاا إىل البلــــدان الناميــــة 

ومرفـــق البي ـــة  ضـــر للمنـــا مؤمتر/اجتمـــاا أطـــرا  ابريـــ  إىل الكيـــاانت التنـــغيلية لصليـــة املاليـــة )الصـــندو  األخ
؛ 21-م أ/1قـــرر مـــن امل 63-61و 58مـــن اتفـــا  ابريـــ  والفقـــرات  9مـــن املـــادة  8العامليـــة( قوجـــب الفقـــرة 

والصـــندو   لـــدان  ـــواا والتوجيهـــات األوليـــة الصـــادرة مـــن مؤمتر/اجتمـــاا أطـــرا  ابريـــ  إىل صـــندو  أقـــل الب (3)
تماا أطـرا  ابريـ  بنـنن وتوجيهات مؤمتر/اج( 4)؛ 21-م أ/1من املقرر  58للفقرة وفقاا اتاي لتغ  املنا  

وحتديـد  ـد   ( 5)ريـ ؛ ابمـن اتفـا   4مـن املـادة  11تعديل املسـامهات الرا نـة احملـددة وطنيـاا قوجـب الفقـرة 
 .21-م أ/1من املقرر  53للفقرة وفقاا كمي  اعي جديد بننن التمويل 

 /http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdfمتاحـــة يف العنـــوان التـــايل:  (27)

apa_informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf . 
(28) FCCC/APA/2016/2 23، الفقرة . 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf
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واألفكار ال  طرحتها األطرا  أثناء الـدورة والـ  أعربـل عنهـا مـن خـالل مـا قدمتـع مـن ورقـات. 
مي املـــــذكرة إىل إحـــــراز تقـــــدم يف عمـــــل فريـــــق اتفـــــا  ابريـــــ ، دون املســـــاد أبي خيـــــارات وةـــــرت 

 مقرتحات قد تقدمها األطرا  يف املستقبل. أو
ابآلاثر التقديريـة املرتتبـة يف امليزانيـة علـى األننـطة املقـرر علمـاا وأحاط فريق اتفا  ابري   -36

 )ب( أعالو. 26)ب( و25)د( و24ات أن تنفذ ا األمانة عمالا ابألحكام الواردة يف الفقر 
وطلب فريـق اتفـا  ابريـ  أن تضـطلا األمانـة ابإلجـراءات املطلوبـة يف  ـذو الةـتنتاجات  -37

 ر ناا بتوافر املوارد املالية.

 مسائل أخرى -رابعاا  
 (األعمال جدول من 9 البند)

 مل تـُثار أي مسائل أخرى ومل يُنظار يف أي منها.  -38

 الدهر  هتقرير الدهر  اختتام -خامساا  
 (األعمال جدول من 10 البند)

 علقة ابملي انيةهاملت اإلتارية اآلاثر -1 

وفقــاا ، ن لفريــق اتفــا  ابريــ  األطــرا ا ان املتنــاركتا، أبلغــل الرئيســتالتاةــعةيف اجللســة  -39
اليـــة وممــن منــروا النظــام الـــداخلي املطبــق حاليــاا، أبنــع ةــترتتب آاثر إداريــة  15ألحكــام املــادة 

على الةتنتاجات املعتمدة أثناء الدورة. ويف  ذا الصـدد، أبلغـل األمانـة العامـة فريـق اتفـا  ابريـ  
يـــورو لســـداد تكـــاليف األننـــطة الـــ  صـــدر بـــا  385 000أبنـــع ةـــيلزم إ ـــاد مـــوارد إضـــافية قبلـــو 

 .2017-2016السنة عالوة على امليزانية األةاةية املعتمدة لفرتة السنتمل  ملا تبقى منتكليف 

 الدهر  هتقرير الدهر  اختتام -2 

مــن  الثالــث، يف منــروا التقريــر عــن اجلــزء التاةــعة، يف جلســتع ابريــ  اتفــا  فريــق نظــر -40
، وأذن للمقــرر ابةــتكمال تقريــر الــدورة، قســاعدة مــن األمانــة وبتوجيــع مــن واعتمــدو دورتــع األوىل

 الرئيستمل املتناركتمل.

منهـــا بيـــاانت ابةـــم اجملموعـــة األفريقيـــة، وحتـــالف الـــدول  ،اا ببيـــاانتبلـــد 19وأدىل ممثلـــو  -41
 ومموعـــة البلـــدان األربعـــة، واألرجنتـــمل والربازيـــل وأوروغـــواي،اجلزريـــة الصـــغ ة، واجملموعـــة العربيـــة، 

ــــع األعضــــاء،  ،املطــــ ة الغــــاابت أمــــم وائــــتال  ومموعــــة الســــالمة البي يــــة، والحتــــاد األوروو ودول
والصــمل، والرابطــة املســتقلة لبلــدان أمريكــا الالتينيــة والكــاريي، وأقــل البلــدان  ــواا،  77 ومموعــة ال

  والبلدان النامية املتقاربة التفك ، واجملموعة اجلامعة.

تنــرين ويف اجللســة نفســها، قــرر فريــق اتفــا  ابريــ  تعليــق الــدورة واةــت نافها يف بــون يف  -42
 هلي ة التنفيذ.  47هلي ة املنورة والدورة  47رة ابلتوازي ما الدو  2017 الثاين/نوفمرب

    


