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 ١٠مزيددد مددن ادرتدداما  فيمددا  ددص الددبتك املت اددص ابلتكيدد  املشددار إليدده   ال  ددرت   -4
، عنصددراً مددن عناصددر مددن ات دداي ابريدد   ٧مددن املددامة  ١١و بوصدد ه،   ةاددة أمددور أخددًر

 املسامها  احملدمة وطنياً.
الطرائدددص وادجدددراءا  واملبدددامي التوجيهيدددة دطدددار الشددد افية ايفددداق ابدجدددراءا  والددددعم  -٥

 من ات اي ابري .  ١3املشار إليه   املامة 
مددددن  ١4 املددددامة املسددددائل املت ا ددددة ب مايددددة ا ددددتختق اشصددددياة ال امليددددة املشددددار إليهددددا   -6

 ابري : ات اي
 ؛ال تختق اشصياة ال املية التزمة حتديد مصامر املدخت  (أ) 
 .و ع طرائص ا تختق اشصياة ال املية (ب) 

الطرائددددص وادجددددراءا  التزمددددة ل  اليددددة  ددددح عمددددل الا نددددة امل نيددددة بتيسددددح التن يدددد  وت زيددددز  -٧
 من ات اي ابري . ١٥مة من املا ٢االمتثال املشار إليها   ال  رة 

 مسائل أخًر تت اص بتن ي  ات اي ابري : -8
التحضددح ل  ددد الدددورة األو  ملددافر األطددراف ال امددل بوصدد ه اجتمددا  األطددراف  (أ) 

   ات اي ابري ؛
ت يدددديم الت دددددم الدددد ئ أحرزتدددده امليشددددا  ال رعيددددة واملنشدددد ة فيمددددا يت اددددص ابألعمددددال  (ب) 

، بغيددة ٢١-م أ/١  والددزء الثالدد  مددن امل ددرر املنوطددة  ددا  وجددب ات دداي ابريدد
ت زيز وتيسح التنسيص واالتساي   تن ي  برانمج ال مل، وعند االقتضاء، اختدا  

 .إجراءا  قد تشمل ت دمي توصيا 
9- .  مسائل أخًر

 إغتي الدورة وت رير الدورة. -١٠
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 شروح جدول األعمال -اثنياا  
 افتتاح الدورة -1 

ال امددل املخصددص امل ددق ابت دداي ابريدد  )فريددص ات دداي ابريدد (    ايددة الددزء ات ددص ال ريددص  -١
، عاددم مواصدداة ٢٠١٧يو أاير/مددا ١8إ   8الثالدد  مددن مورتدده األو ، امل  ددوم   بددون   ال دد ة مددن 

 مددع لتددزامناب ابريدد  ات دداي ل ريددص األو  الدددورة مددن الرابددع الددزء و دديق  د ت ايددص أعمددال مورتدده األو .
تان، السديدة ئيسدتا  املتشدار ه ر و ت تتح. بون   ال رعيت  امليشت  من لكل واألرب   الساب ة ةالدور 

)األطدددراف  و تينددددال دددارة ابعشدددن )األطدددراف غدددح املدرجدددة   املرفدددص األول لتت اقيدددة( والسددديدة جددد
 . ٢٠١٧مرب تشرين الثاين/نوف ٧املدرجة   املرفص األول لتت اقية(، يوم الثتاثء، 

 مسائل تنظيمية -2 
 انتخاب أعضاء املكتب  )أ( 

: أنشددد  مدددافر األطدددراف فريدددص ات ددداي ابريددد    إطدددار ال تيبدددا   ا دددا م اومدددا  أ ا دددية -٢
امل مددول  ددا فيمددا يت اددص ابنتخدداب أعضدداء مكتددب ال ريددص ال امددل املخصددص امل ددق  نهدداج ميددرابن 

 . (١)امل زز، مع ت ديل ما لزم ت دياه لا مل
أن ينتخددب عنددد عاددم  ددص فريددص ات دداي ابريدد ، أءندداء الددزء الثالدد  مددن مورتدده األو ، وات -3

ة افتتدداح الددزء الرابددع مددن ن دد  الدددورة السدديدة ابعشددن والسدديدة تيندددال رئيسددت  متشددار ت  لواليدد
 . (٢)اثنية مت اقبة مد ا  نة واحدة

و دددتظل امل دددررة اشاليدددة   منصدددبها حدددى و دددينتخب فريدددص ات ددداي ابريددد  أيضددداً م دددرر .  -4
  انتخاب خا ها.

السددديدة إ  انتخددداب ، أءنددداء الاسدددة االفتتاحيدددة، :  ددديقدعم فريدددص ات ددداي ابريددد ادجدددراء -٥
 ديقدعم و حددة. ا  دنة واابعشن والسديدة تينددال رئيسدت  متشدار ت  لده لواليدة اثنيدة مت اقبدة مدد 

  أيضاً إ  انتخاب م رر    أقرب فرصة ممكنة.

 إقرار جدول األعمال )ب( 
. (3)  الددزء األول مددن مورتدده األو  أقددرف فريددص ات دداي ابريدد  جدددول أعمددال مورتدده األو  -6

الدددورة إءددر انتهدداء ال مددل املت اددص  حددد بنددوم  ن دد  وعقدددل ل جدددول األعمددال ب ددد الددزء الثدداين مددن
جدول األعمال. و يقستخَدم أيضداً   الدزء الرابدع مدن الددورة األو  ل ريدص ات داي ابريد  جددول 

و تسدددتمر م الدددة املسدددائل . (4) الدددزء الثالددد  مدددن الددددورة األو األعمدددال امل ددددفل الددد ئ طقبل دددص  

__________ 

واملوقددددددع الشددددددبكي  ١9-م أ/٢مددددددن امل ددددددرر  ٢. وانظددددددر أيضدددددداً ال  ددددددرة ٢١-م أ/١مددددددن امل ددددددرر  ٧انظددددددر ال  ددددددرة  (١)
http://unfccc.int/6558. 

(٢) FCCC/APA/2017/2 6-4، ال  رة . 
(3) FCCC/APA/2016/2 9، ال  رة . 
(4) FCCC/APA/2017/1. 

http://unfccc.int/6558
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)أ( مدددن جددددول األعمدددال، عالتحضدددح ل  دددد 8ال رعدددي املت ا دددة بصدددندوي التكيددد    إطدددار البندددد 
 .(٥)ات اي ابري عالدورة األو  ملافر األطراف ال امل بوص ه اجتما  األطراف   

 تنظيم أعمال الدورة )ج( 
ات دددص فريددددص ات دددداي ابريدددد    الددددزء الثالددد  مددددن مورتدددده األو  عاددددم أن تقطبفددددص   تنظدددديم  -٧

 : (٧) (6)  الزء األول من مورته األو و  الطرائص التالية امل تمدة أعمال الزء الرابع من مورته األ
 يواصددل فريددص ات دداي ابريدد    إطددار فريددص اتصددال واحددد عمادده املت اددص ابلبنددوم  )أ( 

  من جدول األعمال؛ 8إ   3من 
  جاسدة   ي تمع فريص االتصال ءتث مرا  عام األقل، عام النحو التايل: )ب( 
رز وت ددديل لت دددم احملددتحديددد اهددا  ال مددل؛ و  جاسددة ت  ددد   منتصدد  الدددورة لت يدديم اافتتاحيددة ل

 تاجا ؛م اال تنادرتاما ، عند االقتضاء؛ و  جاسة ختامية لت ييم نتائج الدورة واعتما
 ددديقا ي فريدددص االتصدددال، خدددتل جاسدددته الدددد تق  دددد   منتصددد  الددددورة، نظدددرة  )ج( 

ضدددااي   لدددل ال املدرجدددة   جددددول أعمدددال فريدددص ات ددداي ابريددد ،  دددا  تددداماة عادددم ةيدددع البندددوم 
 الشاماة ل دة قطاعا ، و يق دفل اها  ال مل الت ق حسب االقتضاء؛

 يضددطاع فريددص االتصددال ب مددل ت ددق يتندداول  ددل بنددد مددن البنددوم املو ددوعية    )م( 
ران متشار ان. و ت ان الرئيستان املتشار تان ل ريص  جدول األعمال، ييسر    حالة  ل بند ميسل 

ات اي ابري  عن فريص امليسرين   بتك إ  األطدراف قبدل ان  دام الددورة األو  املسدت ن ة بوقد  
 8يدد  املشدداورا  غددح الرأيددة بشدد ن البنددد ابر  ات دداي ل ريددص املتشددار تان الرئيسددتان و تيسددر طويددل.

وي التكيدددد ، الددددد  ييسددددر ا زوج مددددن مددددن جدددددول األعمددددال، فيمددددا عدددددا املسددددائل املت ا ددددة بصددددند
 امليسرين املتشار  ، حى الزء الثال  من الدورة األو  ل ريص ات اي ابري ؛ 

ددًر   ن دد  الوقدد  أ ثددر مددن اءنتدد  مددن  ) د(   ددتقبَ ل الهددوم التزمددة لضددمان أال هق
إجدددراء مشددداورا     ينبغدددي هندددبو )م( أعدددت ؛ ٧املشددداورا  غدددح الرأيدددة املشدددار إليهدددا   ال  دددرة 

 الوق  ن سه بش ن بندين بينهما روابط مو وعية؛ 
 ددددت دم الرئيسددددتان املتشددددار تان ل ريددددص ات دددداي ابريدددد ، عددددن طريددددص جاسددددة فريددددص  )و( 

 االتصددال، واليددة وإرتدداما  وا ددحة إ  امليسددرين املتشددار   بشدد ن اهددا  ال مددل والنتددائج املتوق ددة.
و امدددا تطدددور ال مدددل،  ددديق  ام ت يددديم ادرتددداما ، وت ددددياها عندددد االقتضددداء، خدددتل جاسدددة فريدددص 

و يسدددم  أ ددداوب ال مدددل  ددد ا إبعددددام مدددا يادددزم مدددن  االتصدددال الدددد تق  دددد   منتصددد  الددددورة.
 ا تنتاجا  ونتائج أخًر فيما يت اص بكل بند مو وعي من بنوم جدول األعمال؛

ايفتاميدددة،  دددينظر فريدددص ات ددداي ابريددد    تنظددديم خدددتل جاسدددة فريدددص االتصدددال  )ز( 
 أعمال مورته امل باة وميكنه تغيح النهج التنظيمي عند االقتضاء.

__________ 

(٥)  FCCC/APA/2016/4 ،٥ ال  رة. 
(6) FCCC/APA/2017/2 ١9، ال  رة . 
(٧) FCCC/APA/2016/2 ٢١، ال  رة . 
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و تقنشدددر عادددم الصددد حة الشدددبكية ايفاصدددة ابلدددزء الرابدددع مدددن الددددورة األو  ل ريدددص ات ددداي  -8
 الدزمق الددول إ  الرجدو  إ  املنددوبونيقددعم و . (8)ابري  م اوما  م صداة عدن أعمدال الددورة

وإ  االطلت  ابنتظام عام تاتا  الدائرة  (9)الدورة أءناء يقنشر ال ئ اليومي الربانمج وإ  ال ام
ولت ت امة إ  أقصم  التا زيونية املغا ة مل رفة الدول الزمق احملدفث ألعمال فريص ات اي ابري .

حددددد ممكددددن مددددن وقدددد  الت دددداوق و  الددددة إغددددتي الدددددورة   املوعددددد امل ددددرر،  ددددت  ح الرئيسددددتان 
املتشار تان ل ريص ات اي ابري ، ابلتشاور مع األطراف وبطري ة ت افة، ندقهق اً لكسب الوق    
 دددياي تنظددديم جاسدددا  الددددورة وحتديدددد جددددوملا الدددزمق، مدددع مراعددداة اال دددتنتاجا  السددداب ة  ا  

 رؤ دداء  ددي  ح السددياي،  دد ا و . (١٠)ال رعيددة لاتن يدد  ) يشددة التن يدد ( الصدداة الصددامرة عددن امليشددة
فريددص ات دداي ابريدد  و يشددة التن يدد  وامليشددة ال رعيددة لامشددورة ال اميددة والتكنولوجيددة ) يشددة املشددورة( 
أوقددااتً  لوقدد  أعمددال األفرقددة ومواعيددد  ائيددة لت دددمي مشدداريع اال ددتنتاجا  لضددمان إاتحتهددا أءندداء 

 الاسة ال امة ايفتامية جبميع لغا  األمم املتحدة الرأية الس . 

 21-م أ/1مزيدد مدن اإلرشددافام فيمدا يتعزدق ابجلددزء افدا  ابلتخفيد    امل ددرر  -3 
 بشأن ما يزي:

 26خصائص املسامهام احملدفة وطنياا، املشار إليها   الف رة  )أ( 

، املشدار وشدفافية وفهدم املسدامهام احملددفة وطنيداا  املعزومام امل دمة مدن أجدل تيسدّي و دوح )ب( 
 28إليها   الف رة 

 31حساب مسامهام األطراف احملدفة وطنياا، املشار إليه   الف رة  )ج( 
 طددرف  ددل  يق  دددل   ن ابريدد  ات دداي مددن 4 املددامة مددن ٢ ال  ددرة ت ضددي: أ ا ددية م اومددا  9-

ويت هدد ا،  مددا     املسددامها حت ي هددا و ن يبادن عددن  د ي تدزم الددد املتتاليدة وطنيدداً  احملددمة املسدامها 
  مها .ال املسات ضي  ن يس م  ل طرف إ  اختا  تدابح خت ي  حماية  دف حت يص أ داف ت

 :(١١)راف إ  فريص ات اي ابري  ما يايوطاب مافر األط -١٠
 احملدمة وطنياً؛أن يضع مزيداً من ادرتاما  بش ن خصائص املسامها   (أ) 
أن يضددع مزيددداً مددن ادرتدداما  بشدد ن امل اومددا  الددد  ددت دمها األطددراف مددن  (ب) 

  أجل تيسح و وح املسامها  احملدمة وطنياً وت افيتها وفهمها؛
أن يباددددور، ابال ددددتنام إ  الددددنقهج املكر ددددة  وجددددب االت اقيددددة والصددددكو  ال انونيددددة  )ج( 

 . (١٢)مسامها  األطراف احملدمة وطنياً  اما  من أجل حساباملتصاة  ا، حسب االقتضاء، إرت

__________ 

(8) www.unfccc.int/10381. 
(9) http://unfccc.int/dpCOP23. 
(١٠) FCCC/SBI/2014/8  ٢٢١-٢١8، ال  را. 
 من ات اي ابري . 4من املامة  ١3وانظر أيضاً ال  رة  .3١و ٢8و ٢6، ال  را  ٢١-م أ/١امل رر  (١١)
 من ات اي ابري . 4من املامة  ١3ال  رة  (١٢)



FCCC/APA/2017/3 

GE.17-14770 6 

وطاددددب مددددافر األطددددراف إ  فريددددص ات دددداي ابريدددد  أن يضددددع ادرتدددداما  املشددددار إليهددددا    -١١
أعددت  لينظددر فيهددا مددافر األطددراف ال امددل بوصدد ه اجتمددا  األطددراف   ات دداي ابريدد   ١٠ ال  ددرة

 .(١3)مورته األو ابري ( وي تمد ا   )مافر/اجتما  أطراف 
وواصل فريدص ات داي ابريد  نظدر     د ا البندد مدن جددول األعمدال أءنداء الدزء الثالد  مدن  -١٢

 امليسدران أعدد ا الد ادعتمية امل  رة مضمون اعتبار    ابري  ات اي فريص و ع وإ  مورته األو .
، ٢٠١٧أياول/ ددبتمرب  ١٥حباددول ، معددا األطددراف إ  أن ت دددم، (١4)البنددد  دد ا امل نيددان املتشددار ان

ورقددا  مر ددزة تتندداول فيهددا أمددوراً مددن ةاتهددا ال ناصددر وال ضددااي الددد ورم  خطوطهددا ال امددة   تاددل 
إطدار  د ا البندد  امل  رة والكي ية الد قدد تددرج  دا   ادرتداما ، مون املسدام اب دتمرار ال مدل  

 .(١٥)من جدول األعمال
  األتددخاق الدد ين قدداموا بتيسددح املناقشددا    إطددار  دد ا وطاددب فريددص ات دداي ابريدد  إ -١3

وا، دل   ددالبنددد مددن جدددول األعمددال خددتل الددزء الثالدد  مددن الدددورة األو  ل ريددص ات دداي ابريدد  أن يق 
، بددددعم مدددن األماندددة، ورقدددة غدددح رأيدددة تسدددتخاص، عندددد ٢٠١٧تشدددرين األول/أ تدددوبر  ١٥حبادددول 

را  ابال ددددددتنام إ  ألراء األطددددددراف امل ددددددرب عنهددددددا   االقتضدددددداء، أوجدددددده الت ددددددارب والتبدددددداين وايفيددددددا
إعامة ت سدح ا أو اشكدم أعت ، مون إغ ال ألراء األطراف أو  ١٢املشار إليها   ال  رة  الورقا 
 .(١6)مسب اً  عايها
وعدتوة عادم  لدل، طاددب فريدص ات داي ابريد  إ  األمانددة أن تدنظم، بتوجيده مدن رئيسددتيه  -١4

، وأيخدد  ٢٠١٧تشددرين الثدداين/نوفمرب  6مائدددة مسددتديرة يق  ددد يددوم االءندد ، املتشددار ت ، اجتمددا  
 ١٢ األطدراف واملشدار إليهدا   ال  درت    االعتبار الورقا  املر لزة والورقة غح الرأية امل دمة مدن

 الرابدع لا دزء الشدبكية الصد حة عادم املنا دب الوقد    و تقتاح. (١٧)أعت ، عام التوايل ١3و 
 . (١8)ائدة املستديرةامل اجتما  عن إ افية م اوما  ابري  ات اي ل ريص األو  ورةالد من
:  ددديقدعم فريدددص ات ددداي ابريددد  إ  مواصددداة نظدددر     ددد   املسددد لة، مدددع مراعددداة ادجدددراء -١٥

لرأيددة والورقددة غددح ا   املر ددزةمددن مورتدده األو ، والورقددا الثدداين والثالدد الت دددم احملددرز أءندداء الددزأين 
ايل، واآلراء امل دددرب أعدددت ، عادددم التدددو  ١3و ١٢امل دمدددة مدددن األطدددراف واملشدددار إليهدددا   ال  دددرت  

  أعت . ١4عنها ختل اجتما  املائدة املستديرة املشار إليه   ال  رة 
APA.2017.1.non-paper  عمدال ال ريدص مدن جددول أ 3ا دة ابلبندد الورقة غح الرأية املت

 ال امل املخصص امل ق ابت اي ابري 
 www.unfccc.int/10381 م اوما  إ افية

__________ 

  .3١و ٢8و ٢6، ال  را  ٢١-م أ/١امل رر  (١3)
(١4) http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/informal_note_apa_3_ 

for_publication_final.pdf. 
(١٥) FCCC/APA/2017/2 أ(. ٢3، ال  رة( 
(١6) FCCC/APA/2017/2 ب(. ٢3، ال  رة( 
(١٧) FCCC/APA/2017/2 ج(. ٢3، ال  رة( 
(١8) www.unfccc.int/10381. 

http://www.unfccc.int/
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
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unfccc.int/10381
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مزيدددددد مدددددن اإلرشدددددافام فيمدددددا يدددددص الددددد    املتعزدددددق ابلتكيددددد  املشدددددار إليددددده    -4 
أمدور أخدر ،  اتفداق ابريدس بوهدفه،    زدةمدن  7من املافة  11و 10 الف رتني

 عنصراا من عناهر املسامهام احملدفة وطنياا 
من ات اي ابري  عادم أنده ينبغدي لكدل  ٧من املامة  ١٠: تنص ال  رة م اوما  أ ا ية -١6

ءددده مورايً، وميكدددن أ  ا ن يشدددمل  دددطدددرف، حسدددب االقتضددداء، أن ي ددددم بتغددداً عدددن التكيددد  و دل
ب   أئ ون التسددددبمالددددبتك أولوايتدددده واحتياجاتدددده   وددددال التن يدددد  والدددددعم وخططدددده وإجراءاتدددده، 

 أن عادماي ابريد  مدن ات د ٧ املدامة مدن ١١ ال  رة وتنص .ابادان النامية األطرافلعبء إ ا  
دلث مورايً،   نصدر مدن بتغدا  أو و  ا، ً أو م د انً  داثئدص أخدر يق دفم البتك املت اص ابلتكي  و ق

ر ا  ددو مشددامددحسددب االقتضدداء،  ددا يشددمل خطددة تكيدد  وطنيددة و/أو مسددامهة حمدددمة وطنيدداً وفددص 
  و بتغاً وطنياً.، و/أ4من املامة  ٢إليه   ال  رة 

وواصل فريص ات اي ابري  نظر      ا البند من جدول األعمال أءناء الزء الثالد  مدن  -١٧
، ٢٠١٧أياول/ دبتمرب  ١٥ومعا فريص ات اي ابري  األطراف إ  أن ت دم، حبادول  مورته األو .
دد يكددلع الددوارمة   املدد  رة لا ناصددر وعامل ال امددةة بشدد ن االق احددا  املت ا ددة ابيفطددو  زَ ورقددا  مر ف

، وطاب إ  األتدخاق الد ين قداموا بتيسدح (١9)غح الرأية املت ا ة   ا البند من جدول األعمال
املناقشددا    إطدددار  ددد ا البندددد مددن جددددول األعمدددال أءنددداء الددزء الثالددد  مدددن الددددورة األو  ل ريدددص 

م مدددن األماندددة، ورقدددة غدددح رأيدددة وا، بتوجيددده مدددن رئيسدددتيه املتشدددار ت  وبددددعدل ات ددداي ابريددد  أن ي  ددد
 .(٢٠)تتضمن تاخيصاً مل   الورقا  ٢٠١٧تشرين األول/أ توبر  ١٥ حباول
، ٢٠١٧تشدرين األول/أ تدوبر  ١ ددل، حبادول وطاب فريص ات داي ابريد  إ  األماندة أن تق  -١8

وطنيددداً،  الددوارمة   املسدددامها  احملدددمةو ورقددة ت نيددة تقضدددمل نها ختصددة امل اومدددا  املتصدداة ابلتكيددد  
 .(٢١)اشديثةوخطط التكي  الوطنية، والبتغا  الوطنية 

فريدص ات داي ابريد  إ  األمانددة أن تدنظم، بتوجيده مدن رئيسددتيه طاددب وعدتوة عادم  لدل،  -١9
، لتيسددح ٢٠١٧تشددرين الثدداين/نوفمرب  4املتشددار ت ، اجتمددا  مائدددة مسددتديرة يق َ ددد يددوم السددب ، 

ار جدددول األعمددال، مددع مراعدداة الورقددا  واملدد  رة غددح الرأيددة املشددال مددل   إطددار  دد ا البنددد مددن 
 الرابدع لا دزء الشدبكية الصد حة عادم املنا دب الوقد    و دتقتاح. (٢٢)أعدت  ١٧إليها   ال  درة 

  من الدورة األو  ل ريص ات اي ابري  م اوما  إ افية عن اجتما  املائدة املستديرة.
 (٢3)ابريد  أيضداً إ  رئيسدتيه املتشدار ت  أن تصددرا مد  رة غدح رأيدةوطاب فريص ات اي  -٢٠

ل، تب  اآلراء الد أقعرب عنها   حا ة ال مل الساب ة لادورة بش ن   ا البند من جدول األعمدا
 .(٢4)٢٠١٧أاير/مايو  6امل  ومة   

__________ 

(١9) http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_4_informal_note_ 

final.pdf. 
(٢٠) FCCC/APA/2017/2 ج(. ( و)أ٢4، ال  رة( 
(٢١) FCCC/APA/2017/2 ب(. ٢4، ال  رة( 
(٢٢) FCCC/APA/2017/2 م(. ٢4، ال  رة( 
(٢3) APA.2017.2.InformalNote. 
(٢4) FCCC/APA/2017/2 ١٧، ال  رة. 

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


FCCC/APA/2017/3 

GE.17-14770 8 

:  ددديقدعم فريدددص ات ددداي ابريددد  إ  مواصددداة نظدددر     ددد   املسددد لة، مدددع مراعددداة ادجدددراء -٢١
امل دمة من  الورقة الت نيةملر زة و الت دم احملرز   الزأين الثاين والثال  من مورته األو ، والورقا  ا

ء امل دددرب عنهدددا أءنددداء أعدددت ، عادددم التدددوايل، واآلرا ١8و ١٧األطدددراف واملشدددار إليهدددا   ال  دددرت  
  أعت . ١9اجتما  املائدة املستديرة املشار إليه   ال  رة 

APA.2017.2.non-paper  ل امددددل امددددن جدددددول أعمددددال ال ريددددص  4الورقددددا  املت ا ددددة ابلبنددددد
  ت رير تولي ي م دم من األمانة امل ق ابت اي ابري . املخصص

FCCC/TP/2017/7  دمة احملددددد امل اومدددددا  املتصددددداة ابلتكيددددد  الدددددوارمة   املسدددددامها
حة. األخدد وطنيدداً، وخطددط التكيدد  الوطنيددة، والبتغددا  الوطنيددة

 ورقة ت نية من األمانة
  www.unfccc.int/10381 م اوما  إ افية

وامل دددافل التوجيهيدددة إلطدددار الشدددفافية افدددا  ابإلجدددراءام الطرائدددق واإلجدددراءام  -5 
 من اتفاق ابريس 13والدعم املشار إليه   املافة 

مددددددن ات دددددداي ابريدددددد  إبنشدددددداء إطددددددار الشدددددد افية  ١3: قضدددددد  املددددددامة م اومددددددا  أ ا ددددددية -٢٢
وقدددم  (٢٥)بندداء ال دددرا  مددن أجددل الشدد افيةلاألطددراف مبددامرة  مددافر وأنشدد  لإلجددراءا  والدددعم.

وابال ددتنام إ   .(٢6)اءا  والدددعم   إطددار ات دداي ابريدد اما  لامضددي قدددماً بشدد افية ادجددر إرتدد
مدن  ١3ايفربة املستمدة من ال تيبا  املتصاة ابلش افية  وجدب االت اقيدة وبتو دي  أحكدام املدامة 

ا  ات اي ابري ،  ي مد مافر/اجتما  أطراف ابري ،   مورتده األو ، إ  إقدرار طرائدص وإجدراء
 .(٢٧)من أجل ت افية ادجراءا  والدعم ومبامي توجيهية مش  ة، حسب االقتضاء،

وطادددددب مدددددافر األطدددددراف إ  فريدددددص ات ددددداي ابريددددد  أن يضدددددع توصددددديا  بشددددد ن الطرائدددددص  -٢3
مددن ات دداي ابريدد  وأن  دددم  ددَنَة  ١3مددن املددامة  ١3وادجددراءا  واملبددامي التوجيهيددة وف دداً لا  ددرة 

ا ت را ها وحتديثها وعمايا  اال ت راق والتحدي  التح ة، حسدب االقتضداء، أو  عمايا  
، بغية إحالتها إ  مافر/اجتمدا  ٢4عام ف ا  منتظمة،  ي ينظر فيها مافر األطراف   مورته 

ات داي  فريدص إ  األطدراف مدافر وطادب. (٢8)يها وي تمد ا   مورتده األو أطراف ابري  لينظر ف
ابري  أيضاً  أن ي دم ت ريراً  عن حالدة ت ددم األعمدال املت ا دة  د   الطرائدص وادجدراءا  واملبدامي 
التوجيهيدددة إ  الددددورا  امل بادددة ملدددافر األطدددراف، وأن  تدددتم  ددد   األعمدددال   موعدددد ال يت ددداوز 

 .(٢9)٢٠١8 عام
الدزء الثالد  وواصل فريص ات اي ابري  عماه املت ادص  د ا البندد مدن جددول األعمدال    -٢4

 مر ددزة ورقددا  ،٢٠١٧  ددبتمرب/أياول 3٠ حباددول ت دددم، أن إ  األطددراف معدداو  مددن مورتدده األو .
__________ 

 .88-84، ال  را  ٢١-م أ/١امل رر  (٢٥)
  .98-89، ال  را  ٢١-م أ/١امل رر  (٢6)
  ابري .من ات اي  ١3من املامة  ١3ال  رة  (٢٧)
 .9١ ال  رة، ٢١-م أ/١امل رر  (٢8)
 .96 ال  رة، ٢١-م أ/١امل رر  (٢9)

http://www.unfccc.int/10381
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 امليسران أعدل ا الد الرأية غح امل  رة مرفص   الوارمة املمكنةع ال رعية وال ناوين ال ناوينع تراعي
أن تب ، عند ت دمي ألرائهدا، حسدب  ومقعي  األطراف أيضاً إ . (3٠) ا البند  امل نيان املتشار ان

 . االقتضاء، الت اصيل التشغياية احملدمة  من عال ناوين وال ناوين ال رعيةع املمكنة
وطاب فريص ات اي ابري  إ  األمانة أن تنظلم، بتوجيه من رئيستيه املتشدار ت ، اجتمدا   -٢٥

، وير ددددز عاددددم ٢٠١٧مرب تشددددرين الثدددداين/نوف ٥واألحددددد  4مائدددددة مسددددتديرة يق  ددددد يددددومي السددددب  
أعدددت  ويشدددمل أيضددداً مناقشدددا   ٢4ال ضدددااي الدددوارمة   ورقدددا  األطدددراف املشدددار إليهدددا   ال  دددرة 

مدن  ١3األطراف ال ضااي الشداماة ل ددة قطاعدا  الدوارمة   املدامة  ورقا ت نية عن  ي  تتناول 
 عاددم املنا ددب الوقدد    و ددتقتاح. (3١)،   ةاددة أمددور4-٢  لددل ف را ددا ات دداي ابريدد ،  ددا  

الصددد حة الشدددبكية لا دددزء الرابدددع مدددن الددددورة األو  ل ريدددص ات ددداي ابريددد  م اومدددا  إ دددافية عدددن 
  اجتما  املائدة املستديرة.

:  ددديقدعم فريدددص ات ددداي ابريددد  إ  مواصددداة نظدددر     ددد   املسددد لة، مدددع مراعددداة ادجدددراء -٢6
ملشدار مدن األطدراف وا   امل دمةمن مورته األو ، والورقاالت دم احملرز أءناء الزأين الثاين والثال  

ليدده   إاملشددار و ملسددتديرة واآلراء امل ددرب عنهددا خددتل اجتمددا  املائدددة ا ،أعددت  ٢4إليهددا   ال  ددرة 
 أعت .  ٢٥ال  رة 

مدن  14املسائل املتعز ة بعمزية استخ   احلصيزة العاملية املشار إليها   املافة  -6 
 اتفاق ابريس

 لستخ   احلصيزة العاملية ال زمة حتديد مصافر املدخ م )أ( 

 و ع طرائق استخ   احلصيزة العاملية )ب( 
مددددن ات دددداي ابريدددد   ن يضددددطاع مافر/اجتمددددا   ١4: ت تضددددي املددددامة م اومددددا  أ ا ددددية -٢٧

ت يدديم الت دددم المدداعي  لمددن أجددأطددراف ابريدد  مورايً اب ددتختق حصددياة تن يدد  ات دداي ابريدد  
حملددددرز قددددو حت يددددص غددددرق  دددد ا االت دددداي وأ دافدددده الطوياددددة األجددددل )عمايددددة عا ددددتختق اشصددددياة ا

ال امليةع(، و لل بطري ة تاماة وتيسحية، مدع مراعداة مسدائل التخ يد  والتكيد  وو دائل التن يد  
 يضددددددطاع أن املتوقددددددع ومددددددن والدددددددعم، و   ددددددوء ادنصدددددداف وأفضددددددل امل ددددددارف ال اميددددددة املتاحددددددة.

مث  دددل  ٢٠٢3ول عمايدددة ال دددتختق اشصدددياة ال امليدددة   عدددام  طدددراف ابريددد  اجتمدددا  أ/مافر
 . (3٢)فر/اجتما  أطراف ابري  ختف  للمخ   نوا  ب د  لل ما مل ي رر ما 

وطاب مدافر األطدراف إ  فريدص ات داي ابريد  أن  ددم مصدامر املددخت  التزمدة ل مايدة  -٢8
 ددد   ال مايدددة وي ددددم إ  مدددافر األطدددراف ت ريدددراً لكدددي  ا ددتختق اشصدددياة ال امليدددة وأن يطدددور طرائدددص

 .(33)ر فيها وي تمد ا   مورته األو ي دم   ا األخح توصية إ  مافر/اجتما  أطراف ابري  لينظ

__________ 

(3٠) http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa2017_i5_informal_ 

note_by_the_co-facilitators_.pdf. 
(3١) FCCC/APA/2017/2 ب(. ٢٥، ال  رة( 
  من ات اي ابري . ١4من املامة  ٢و ١ال  راتن  (3٢)
 .١٠١و 99 ال  راتن، ٢١-م أ/١امل رر  (33)

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
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وواصل فريص ات اي ابري  نظر      ا البند من جدول األعمال أءناء الزء الثالد  مدن  -٢9
، ورقددددا  مر ددددزة ٢٠١٧أياول/ ددددبتمرب  3٠ت دددددم، حباددددول  أن إ  األطددددراف ومعددددا مورتدددده األو .

بشدددد ن ال ناصددددر املمكنددددة لاخطددددو  ال امددددة النصددددية لتحديددددد مصددددامر املدددددخت  التزمددددة ل مايددددة 
ا تختق اشصياة ال املية ولتطوير طرائص     ال ماية، مراعية    لل، حسدب االقتضداء، ألراء 

 .(3٥) (34)ا ة   ا البند من جدول األعمال األطراف الوارمة   امل  رة غح الرأية املت
وطاب فريص ات اي ابري  إ  األمانة أن تقنظل م، بتوجيه من رئيستيه املتشدار ت ، اجتمدا   -3٠

، لتيسددح ال مددل   ٢٠١٧تشددرين الثدداين/نوفمرب  ٥د يددوم األحددد  َ ددمائدددة مسددتديرة قبددل الدددورة، يق 
املشددار إليهددا   املدد  رة غددح الرأيددة الورقددا  و إطددار  دد ا البنددد مددن جدددول األعمددال، مددع مراعدداة 

 الدورة من الرابع لا زء الشبكية الص حة عام املنا ب الوق    و تقتاح. (36)أعت  ٢9ال  رة 
 األو  ل ريص ات اي ابري  م اوما  إ افية عن اجتما  املائدة املستديرة.

نظدددر     ددد   املسددد لة، مدددع مراعددداة  :  ددديقدعم فريدددص ات ددداي ابريددد  إ  مواصددداةادجدددراء -3١
مدددن األطدددراف  امل دمدددة الت ددددم احملدددرز خدددتل الدددزأين الثددداين والثالددد  مدددن مورتددده األو ، والورقدددا 

شددار ملائدددة املسددتديرة املأعددت ، واآلراء امل ددرب عنهددا خددتل اجتمددا  ا ٢9واملشددار إليهددا   ال  ددرة 
  أعت . 3٠إليه   ال  رة 

ءام ال زمدددة لفعاليدددة سدددّي عمدددل الزتندددة املعنيدددة بتيسدددّي التنفيدددذ الطرائدددق واإلجدددرا -7 
 تفاق ابريسامن  15من املافة  2وتعزيز المتثال املشار إليها   الف رة 

من ات داي ابريد  إبنشداء ألليدة لتيسدح  ١٥من املامة  ١: ت ضي ال  رة م اوما  أ ا ية -3٢
و تدنص ال  درة ٢ مدن املدامة ن سدها عادم أن اآلليدة  تن ي  أحكام   ا االت اي وت زيز االمتثدال ملدا.

 ددتت ل  مدددن لندددة ت مدددل، وف دداً لا  دددرة 3 مدددن املدددامة ن سددها،  وجدددب الطرائدددص وادجدددراءا  الدددد 
  ي تمد ا مافر/اجتما  أطراف ابري    مورته األو .

وطادددب مدددافر األطدددراف إ  فريدددص ات ددداي ابريددد  أن يضدددع الطرائدددص وادجدددراءا  التزمدددة  -33
 لكددي يسددتكمل فريددص ات دداي ابريدد أعددت   3٢ل  اليددة  ددح عمددل الا نددة املشددار إليهددا   ال  ددرة 

عماه املت اص     الطرائص وادجراءا  لكي ينظر فيها مافر/اجتما  أطراف ابري  وي تمدد ا   
 .(3٧)مورته األو 

وواصل فريص ات اي ابري  عماه املت ادص  د ا البندد مدن جددول األعمدال   الدزء الثالد   -34
، ورقددا  مر ددزة ٢٠١٧أياول/ ددبتمرب  ١٥م، حباددول ت ددد أن إ  األطددراف معددا مددن مورتدده األو .

 .(39) (38)بش ن   ا البند من جدول األعمال رح   مرفص امل  رة غح الرأيةد  وف اً ملا اقتق 
__________ 

(34) http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/final_informal_ 
noteapa1_3_18052017@1800.pdf. 

(3٥) FCCC/APA/2017/2 أ(. ٢6، ال  رة( 
(36) FCCC/APA/2017/2 ب(. ٢6، ال  رة( 
 .١٠3 ال  رة، ٢١-م أ/١امل رر  (3٧)
(38)http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/application/pdf/apa_item7_informalnote_provisional_ 

17may2017@1100_final.pdf. 
(39) FCCC/APA/2017/2 أ(. ٢٧، ال  رة( 

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
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
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وطاب فريص ات اي ابري  إ  األمانة أن تنظم، بتوجيه من رئيستيه املتشدار ت ، اجتمدا   -3٥
، لتيسددح ال مددل   إطددار  دد ا ٢٠١٧تشددرين الثدداين/نوفمرب  6مائدددة مسددتديرة يق َ ددد يددوم االءندد ، 

 34 ددرة البنددد مددن جدددول األعمددال، مددع مراعدداة الورقددا  واملدد  رة غددح الرأيددة املشددار إليهددا   ال 
 األو  الدددورة مددن الرابددع لا ددزء الشددبكية الصدد حة عاددم املنا ددب الوقدد    و ددتقتاح. (4٠)أعددت 

 ل ريص ات اي ابري  م اوما  إ افية عن اجتما  املائدة املستديرة.
:  ددديقدعم فريدددص ات ددداي ابريددد  إ  مواصددداة نظدددر     ددد   املسددد لة، مدددع مراعددداة ادجدددراء -36

ليهدا إاملشدار  ا حا دطدراف وم األ وألراءالت دم احملرز أءنداء الدزأين الثداين والثالد  مدن مورتده األو  
ه   املشدددددار إليدددددو رة واآلراء امل دددددرب عنهدددددا خدددددتل اجتمدددددا  املائددددددة املسدددددتدي ،أعدددددت  34  ال  دددددرة 

  أعت . 3٥ ةال  ر 

 مسائل أخر  تتعزق بتنفيذ اتفاق ابريس -8 
التحضدددّي لع دددد الددددورة األوىل ملدددلعر األطدددراف العامدددل بوهدددفه اجتمدددا  األطدددراف   اتفددداق  (أ) 

 ابريس

املنشأة فيما يتعزدق ابألعمدال املنوطدة  دا اهليئام ت ييم الت دم الذي أحرزته اهليئام الفرعية و  (ب) 
تيسددّي التنسدديق و ، بغيددة تعزيددز 21-م أ/1واجلددزء الثالدد  مددن امل ددرر  مبوجددب اتفدداق ابريددس

  توهيامشمل ت دميتاختاذ إجراءام قد  فيذ برانمج العمل، وعند القتضاءوالتساق   تن
در فريدص ات داي ابريد  ل  دد الددورة األو  م اوما  أ ا ية -3٧ : قرر مافر األطدراف أن  ضل 

وقدددرر مددافر األطدددراف أيضددداً  ادتددراف عادددم تن يدد  بدددرانمج ال مدددل ملافر/اجتمددا  أطدددراف ابريدد . 
الناتدد  عددن الطابددا   ا  الصدداة الددوارمة   امل ددرر ١/م أ-٢١، الدد ئ  ددتتو  تن يدد   امليشددا  

 .(4١)االت اقية إطار   املنش ة وامليشا  ال رعية
، أحددال مددافر (4٢)عشددرةوا ددت ابة لدددعوة مافر/اجتمددا  أطددراف  يوتددو   مورتدده اشاميددة  -38

دوي التكيددددد  إ  فريدددددص ات ددددداي األطدددددراف،   مورتددددده الثانيدددددة وال شدددددرين، املسدددددائل املت ا دددددة بصدددددن
وات ص فريص ات اي ابري    الزء الثاين من مورتده األو  عادم النظدر   تادل املسدائل . (43)ابري 

األو  ملددافر األطددراف    إطددار البنددد ال رعددي مددن جدددول أعمالدده امل نددون عالتحضددح ل  ددد الدددورة
 .(44)اجتما  األطراف   ات اي ابري ع ال امل بوص ه

وواصل فريص ات اي ابري  عماه املت ادص  د ا البندد مدن جددول األعمدال   الدزء الثالد   -39
 من مورته األو .

__________ 

(4٠) FCCC/APA/2017/2 ب(. ٢٧، ال  رة( 
 .9و 8 ال  راتن، ٢١-م أ/١امل رر  (4١)
 . 9، ال  رة ١١-م أإ/١امل رر  (4٢)
(43) FCCC/CP/2016/10 ١8، ال  رة . 
(44) FCCC/APA/2016/4 ٥، ال  رة . 
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  املسائل املت ا ة بصندوي التكي   
أءناء الدزء الثالد  مدن الددورة األو  عادم صد يد رحب فريص ات اي ابري  ابلت دم احملرز  -4٠

 ا ة تبامل اآلراء وامل اوما  بش ن صندوي التكي ، الشيء ال ئ ت كسه امل  رة غح الرأية املت
 .(4٥)  ا البند من جدول األعمال

وطادددب فريدددص ات ددداي ابريددد  إ  األماندددة أن تددددق مل ع وتتدددي    املوقدددع الشدددبكي لتت اقيدددة  -4١
   بشدد ن ، قائمددة جبميددع ال ددرارا  السدداب ة الددد اختّ دد٢٠١٧أياول/ ددبتمرب  ١٥، حباددول ادطاريددة

 . (46)، والضماان ، والطرائص التشغيايةاملا سيةو ة يادمار  ال تيبا صندوي التكي  والد تتناول 

 مسائل أخًر   
جرائيددة أحددا  فريددص ات دداي ابريدد  عامدداً بتبددامل اآلراء بدد  األطددراف بشدد ن ايفطددوا  اد -4٢

ملشددداريع امل دددررا  املت ا دددة ابملسدددائل التاليدددة، الدددد  دددتق رق عادددم مافر/اجتمدددا  أطدددراف ابريددد    
 :(4٧)ورته األو  لينظر فيها وي تمد ام

لتمكدد  املنتدددً امل ددق بتن يدد  تدددابح  املتخدد ة الت دددم احملددرز وايفطددوا  ادجرائيددة (أ) 
 ؛ ٢١-م أ/١ رر من امل 34و 33التصدئ من أن يكون   خدمة ات اي ابري  عمًت ابل  رت  

ايفطددوا  ادجرائيددة لطرائددص االعدد اف جبهددوم التكيدد  الددد تبدد ملا البادددان األطددراف  )ب( 
 . ٢١-م أ/١ر من امل ر  4١ من ات اي ابري  وال  رة ٧من املامة  3النامية  وجب ال  رة 

)أ( أعددت  4٢معددا فريددص ات دداي ابريدد  األطددراف إ  إاثرة املو ددو  املشددار إليدده   ال  ددرة  -43
أءندددداء م او ددددا   يشددددة املشددددورة و يشددددة التن يدددد  بشدددد ن ال ضددددااي  ا  الصدددداة. وأعربدددد  األطددددراف 

مددددن  34ال  ددددرة  ت همهددددا  ن مشددددرو  امل ددددرر الدددد ئ ت ددددد   ددددااتن امليشتددددان ال رعيتددددان بشدددد ن عددددن
 يتضملن حكماً يقكمل ل ايفطدوة ادجرائيدة الدد ي درر مافر/اجتمدا  أطدراف ابريد   ٢١-م أ/١ امل رر

 وجبهددا   مورتدده األو  أن املنتدددً امل ددق بتن يدد  تدددابح التصدددئ دددب أن يكددون   خدمددة ات دداي 
فريددص ات داي ابريدد  عاددم مددن ات داي ابريدد . و   ددوء  لدل، ات ددص  ١9ابريد ،  ددا يتسددص مدع املددامة 

 .(48)8      املس لة   إطار البند  حاجة إ  أن يواصل فريص ات اي ابري  النظر أن ال
)ب( أعدت ، أوصدم فريدص ات داي ابريد  4٢وفيما يتصدل ابملسد لة املشدار إليهدا   ال  درة  -44

ملافر األطراف اشاجة إ  و دوح إجرائدي فيمدا يت ادص  شدرو  امل درر الد ئ  ٢3 ن تتناول الدورة 
 ي رق عام مافر/اجتما  أطراف ابري  لينظر فيه وي تمد    مورته األو . وات ص فريص ات اي 

مدن جددول  8ابري  عام أنده لدن يكدون حباجدة إ  مواصداة النظدر    د   املسد لة   إطدار البندد 
 .(49)األطراف إ    ا الو وح ادجرائيملافر  ٢3فض  الدورة األعمال إ ا ما أ

__________ 

(4٥) http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_8_a_informal_ 
note.pdf. 

(46) FCCC/APA/2017/2 ،ب(. ٢8 ال  رة( 
(4٧) FCCC/APA/2017/2 ،ج(. ٢8 ال  رة( 
(48) FCCC/APA/2017/2 ،٢9 ال  رة . 
(49) FCCC/APA/2017/2 ،3٠ ال  رة . 

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
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وات ص فريص ات اي ابري  عام أن يواصل ختل الزء الرابع من مورته األو  نظر    مدا  -4٥
لصددامرة عددن الرئيسددت  ، وفددص مددا ورم   املدد  رة غددح الرأيددة ا(٥٠)تب ددم مددن مسددائل إ ددافية ممكنددة

 .(٥١)املتشار ت 
 ددددديقدعم فريدددددص ات ددددداي ابريددددد  إ  مواصددددداة نظدددددر     ددددد ا البندددددد مدددددن جددددددول  :ادجدددددراء -46

ت  واملدد  رة غددح الرأيددة أعدد 4١األعمددال،  ددا    لددل امل اومددا  اشمل ددة املشددار إليهددا   ال  ددرة 
  .يازم اختا  ئ إجراء أعت ، وإ  اختا  أ 4٥لارئيست  املتشار ت  املشار إليها   ال  رة 

 أخر مسائل  -9 
  تقبح    إطار   ا البند من جدول األعمال أئ مسائل أخًر تقثار أءناء الدورة. -4٧

 إغ ق الدورة وت رير الدورة -10 
ب ددد عدددرق مشددرو  الت ريدددر ايفدداق ابلددددورة إ  فريدددص ات دداي ابريددد  لينظددر فيددده وي تمدددد   -48

هداج اصتن ب لل انت، فتو رةايص الدو ئيستان املتشار تان ت أءناء جاسته ال امة ايفتامية،  ت  ح الر 
 ن   النهج املطبص   الدورا  الساب ة ل ريص ات اي ابري .

    

__________ 

( طرائص ادبتك  ل  نت  عن امل اوما  املالية املت ا ة بت دمي املوارم املاليدة ال امدة إ  ١املسائل املشار إليها  ي: ) (٥٠)
عددن مافر/اجتمددا   الصددامرةليددة ( ادرتدداما  األو ٢مددن ات دداي ابريدد ؛ ) 9مددن املددامة  ٥البادددان الناميددة وف دداً لا  ددرة 

ل امليدددة(  وجدددب ص البيشدددة الآلليدددة املاليدددة )الصدددندوي األخضدددر لامندددا  ومرفدددأطدددراف ابريددد  إ  الكيددداان  التشدددغياية 
ادرتداما  األوليدة  (3؛ )٢١-م أ/١مدن امل درر  63-6١و ٥8مدن ات داي ابريد  وال  درا   9من املدامة  8 ال  رة

وف دددداً ملندددا  ق لتغدددح االصدددامرة عدددن مافر/اجتمدددا  أطدددراف ابريددد  إ  صدددندوي أقدددل الباددددان  دددواً والصدددندوي ايفدددا
يدددد  بشدددد ن ت ددددديل ( ادرتدددداما  الصددددامرة عددددن مافر/اجتمددددا  أطددددراف ابر 4؛ )٢١-م أ/١مددددن امل ددددرر  ٥8 لا  ددددرة

( حتديدد  ددف  مدي ةداعي ٥)من ات اي ابري ؛  4من املامة  ١١املسامها  الرا نة احملدمة وطنياً  وجب ال  رة 
 . ٢١-م أ/١من امل رر  ٥3جديد بش ن التمويل وف اً لا  رة 

(٥١) 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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