
GE.18-02922(A) 



 الفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس
 من الدورة األوىلاجلزء اخلامس 

 2018أاير/مايو  10 -نيسان/أبريل  30بون، 
 )ب( من جدول األعمال2البند 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال وشروحه   
 مذكرة من األمينة التنفيذية  

 جدول األعمال -أولا  
 افتتاح الدورة -1
 املسائل التنظيمية: -2

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

 بشدد ن 21-م أ/1ابلتخفيدديف ا املرددرر  املتعلدد اجلددزء فيمددا  دد  مزيددد مددن ادرتددا ا   -3
 يلي: ما
 ؛ 26ا الفررة  احملدَّ املسامها  احملد ة وطنياً، على النحو  خصائ  (أ)
لتيسدددض و ددوح املسدددامها  احملددد ة وطنيددداً وتددفافيت ا وف م دددا، علدددى  معلومددا  (ب)

 ؛ 28ا الفررة  احملدَّ النحو 
 .31ا الفررة  احملدَّ مسامها  األطراف احملد ة وطنياً، على النحو  حساب (ج)

 FCCC/APA/2018/1 األمم املتحدة 

 
التفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير املناخ

Distr.: General 

26 February 2018 

Arabic 

Original: English 



FCCC/APA/2018/1 

GE.18-02922 2 

 10لددب ا املتعلدد  ابلتكيدديف املشددار إليددني ا الفرددرت  فيمددا  دد  ادرتددا ا   مددنمزيددد  -4
مددددن اتفدددداو ابريددددل بومددددفني، ا  لددددة أمددددور، عنصددددراً مددددن عنامددددر  7 مددددن املددددا ة 11و

 املسامها  احملد ة وطنياً.
الطرائدد  وادجددراءا  واملبددا ج التوجي يددة دطددار الشددفافية الددا  ابلعمددل والدددعم املشددار  -5

 من اتفاو ابريل.  13إليني ا املا ة 
مدن اتفداو  14ر إلي دا ا املدا ة املتعلرة بعملية استخ   احلصيلة العاملية املشا املسائل -6

 ابريل:
 مصا ر املدخ   الستخ   احلصيلة العاملية؛ حتديد (أ)
 و ع طرائ  استخ   احلصيلة العاملية. (ب)

وادجدددراءا  ال  مدددة لفعاليدددة سدددض عمدددل اللريندددة املعنيدددة بتيسدددض التنفيددد  وتعزيدددز  الطرائددد  -7
 من اتفاو ابريل. 15من املا ة  2االمتثال املشار إلي ا ا الفررة 

 مسائل أخرى تتعل  بتنفي  اتفاو ابريل: -8
لعرددد الدددورة األومت ملددطرر األطددراف العامددل بومددفني اجتمددا  األطددراف  التحضددض (أ)

 ا اتفاو ابريل؛ 
الددددد ز أحر تدددددني ارييتدددددان الفرعيتدددددان وارييدددددا  املنشددددد ة فيمدددددا يتعلددددد   الترددددددمتريددددديم  )ب(

، 21-م أ/1او ابريل واجلزء الثالد  مدن املردرر املنوطة هبا مبوجب اتف ابألعمال
بغيدددة تعزيدددز وتيسدددض التنسدددي  واالتسددداو ا تنفيددد  بدددر م  العمدددل و ددد ل ، عنددددد 

 االقتضاء، بغية اختاذ إجراءا  قد تشمل تردمي توميا .
 أخرى. مسائل -9

 والتررير املتعل  هبا.  الدورةاختتام  -10

 شروح جدول األعمال -اثنياا  
 الدورةافتتاح  -1 

اتف  الفري  العامل املخص  املعين ابتفاو ابريل )فريد  اتفداو ابريدل( ا ةايدة اجلدزء الرابدع  -1
 ،2017تشدددرين الثدددارب/نوفم   17إمت  6مدددن  ورتدددني األومت، املعردددو  ا بدددون، فملانيدددا، ا الفددد ة مدددن 

مددع  ابالقدد انألومت عرد اجلددزء الددامل مددن  ورتددني اعلددى موامددلة تعليدد  أعمددال  ورتددني األومت. وسددي  
الثامندددة واألربعددد  لكدددل مدددن ارييتددد  الفدددرعيت  ا بدددون. وسدددتفتتحني رئيسدددتا  املتشدددار تان،  ةالددددور 

السددديدة سدددارة ابعشدددن )األطدددراف ادددض املدرجدددة ا املرفددد  األول ل تفاقيدددة( والسددديدة جدددو تينددددال 
 .2018ن/أبريل نيسا 30)األطراف املدرجة ا املرف  األول ل تفاقية(، يوم ادثن  
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 املسائل التنظيمية -2 
  انتخاب أعضاء املكتب )أ( 

فريددد  اتفددداو ابريدددل السددديدة ابعشدددن والسددديدة لدورة األومت الدددانتخدددب اجلدددزء الرابدددع مدددن  -2
رفددد  األول جدددة ا املوالسددديدة س  سض يسدددكو )األطدددراف املدر  للفريددد  تينددددال رئيسدددت  متشدددار ت 

 ة.ل تفاقية( مرررًة، و يع ّن لوالية اثنية على التوايل مدهتا سنة واحد

 إقرار جدول األعمال )ب( 
 . (1)أقرَّ فري  اتفاو ابريل جدول أعمال  ورتني األومت ا اجلزء األول من ه   الدورة -3
، اتفدددد  فريددد  اتفدددداو 2016تشددددرين الثدددارب/نوفم   4ابريدددل ا وإثدددر بدددددء نفددداذ اتفدددداو  -4

ابريددل، ا اجلددزء الثددارب مددن  ورتددني األومت، علددى أنددني   يعددد يوجددد عمددل إ دداا يلددزم الريددام بددني ا 
. وع ددّلل جددول األعمدال (2)إطار بند جددول أعمالدني املعندون تالتحضدض لبددء نفداذ اتفداو ابريدلت

ة إثر انت اء العمل املتعل  هب ا البند الفرعدي مدن جددول األعمدال. بعد اجلزء الثارب من نفل الدور 
وسي ستخَدم أيضاً ا اجلزء الامل من الدورة األومت لفري  اتفاو ابريل جددول األعمدال املعددَّل 

. وستسدتمر معاجلدة املسدائل املتعلردة (3)ال ز است خدم ا اجلدزأين الثالد  والرابدع مدن الددورة األومت
)أ( من جدول األعمال املعنون تالتحضض لعرد الددورة 8يف ا إطار البند الفرعي بصندوو التكي

 .(4)األومت ملطرر األطراف العامل بومفني اجتما  األطراف ا اتفاو ابريلت

 تنظيم أعمال الدورة )ج( 
التاليددة، ، علدى أن ت طبَّدد  الطرائد  (5)اتفد  فريد  اتفدداو ابريدل، ا اجلددزء الرابدع مدن  ورتددني األومت -5

 : (6)املعتمدة ا اجلزء األول من  ورتني األومت، ا تنظيم أعمال اجلزء الامل من  ورتني األومت
سيوامدددل الفريددد  العامدددل، ا إطدددار فريددد  اتصدددال واحدددد، عملدددني املتعلددد  ابلبندددو   )أ( 

 من جدول األعمال؛  8إمت  3 من
التايل: ا جلسة  سيريتمع فري  االتصال ث ث مرا  على األقل، على النحو )ب( 

ر  وتعددديل لتردددم احملدداافتتاحيددة لتحديددد ااددا  العمددل؛ وا جلسددة ت عرددد ا منتصدديف الدددورة لتريدديم 
 تاجا ؛   االستنادرتا ا ، عند االقتضاء؛ وا جلسة ختامية لترييم نتائ  الدورة واعتما

ة سدددي لري فريددد  االتصدددال، خددد ل جلسدددتني الدددد ت عردددد ا منتصددديف الددددورة، نظدددر  )ج( 
تاملة على  يع البنو  املدرجدة ا جددول أعمدال الفريد  العامدل املخصد  املعدين ابتفداو ابريدل 
)فري  اتفاو ابريل(، مبدا ا ذلد  الرضدااي الشداملة لعددة قطاعدا ، وسدي عدَّل اادا  العمدل التردين 

 حسب االقتضاء؛ 
__________ 

 .9الفررة  ،FCCC/APA/2016/2الوثيرة  (1)
 . 9الفررة  ،FCCC/APA/2016/4الوثيرة  (2)
 .5الفررة  ،FCCC/APA/2017/1الوثيرة  (3)
 .5 الفررة ،FCCC/APA/2016/4الوثيرة  (4)
 .25 الفررة ،FCCC/APA/2017/4الوثيرة  (5)
 . 21الفررة  ،FCCC/APA/2016/2الوثيرة  (6)
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عية ا سيضددطلع فريدد  االتصددال بعمددل ترددين يتندداول  ددل بنددد مددن البنددو  املو ددو  ) ( 
ددران متشدار ان. وسددتعلن الرئيسدتان ا  ان لفريد  اتفدداوملتشددار تجددول األعمددال ييّسدر  دد   من دا ميسّل
فة بوقد   داف. املسدت ن ابريل عن فري  امليسرين ا ب ا إمت األطراف قبدل انعردا  الددورة األومت

ملسدائل املتعلردة دا امدن جددول األعمدال، فيمدا عد 8وستيسران املشاورا  ادض الرييدة بشد ن البندد 
بدع مدن زء الرابصندوو التكييف، الد سيتشارك تخصان ا تيسضها، على ارار ما حددث ا اجلد

 الدورة األومت لفري  اتفاو ابريل؛
ست بَ ل ج دو  لضدمان أال ي ضدطلع ا وقد  واحدد  جدراء أ ثدر مدن مشداورت   )ه( 

نّدب إجدراء مشداورا  ا ا  ؛ وينبغي ) ( أع5اض رييت  من املشاورا  املشار إلي ا ا الفررة 
 وق  واحد بش ن بندين بين ما روابط مو وعية؛ 

سدددتردم الرئيسدددتان املتشدددار تان لفريددد  اتفددداو ابريدددل، عدددن طريددد  جلسدددة فريددد   )و( 
ملتوقعدددة. االنتدددائ  و االتصددال، واليدددة وإرتددا ا  وا دددحة للميسدددرين املتشددار   بشددد ن اادددا  العمددل 

فريدد    ل جلسددةخددا  تريدديم ادرتددا ا  بددل، وعنددد الضددرورة، تعددديل ا و لمددا تطددور العمددل، سددي ع
ن ا يلدددزم مددداالتصدددال الدددد ت عردددد ا منتصددديف الددددورة. وسيسدددمإب أسدددلوب العمدددل هددد ا  عددددا  مددد

 ل؛استنتاجا  ونتائ  أخرى فيما يتعل  بكل بند مو وعي من بنو  جدول األعما
يدد  اتفدداو ابريددل ا تنظدديم خدد ل اجللسددة التاميددة لفريدد  االتصددال، سددينظر فر  ) ( 

 أعمال  ورتني املربلة، وقد يغض الن   التنظيمي عند احلاجة.
وست نشددر علددى الصددفحة الشددبكية للريددزء الددامل مددن الدددورة األومت لفريدد  اتفدداو ابريددل  -6

. واملندددددوبون مدددددعوون إمت الرجددددو  إمت اجلدددددول الددددزمين (7)معلومددددا  مفصددددلة عددددن أعمددددال الدددددورة
، وهدم مددعوون أيضداً إمت أن يراجعدوا (8)ال  م  اليومي ال ز ي نشدر أثنداء الددورةل ستعراض وإمت 

ابنتظدددام تاتدددا  الددددائرة التلفزيونيدددة املغلردددة ملعرفدددة اجلددددول الدددزمين احملددددَّث ألعمدددال فريددد  اتفددداو 
ابريدل. ول سددتفا ة إمت أقصددى حددد وكدن مددن وقدد  التفدداوض ولضدمان اختتددام الدددورة ا املوعددد 

تر ح الرئيسدددتان املتشدددار تان للفريددد ، ابلتشددداور مدددع األطدددراف وبطريردددة تدددفافة، ة  ريددداً املردددرر، سددد
لكسددب الوقدد  ا سددياو تنظددديم جلسددا  الدددورة وحتديددد جددددورا الددزمين، سخدد ت  ا احلسدددبان 

. وا هدددد ا السددددياو، (9)االسددددتنتاجا  السددددابرة ذا  الصددددلة الصددددا رة عددددن ارييددددة الفرعيددددة للتنفيدددد 
يدددد  اتفدددداو ابريددددل وارييددددة الفرعيددددة للتنفيدددد  وارييددددة الفرعيددددة للمشددددورة العلميددددة سددددير ح ر سدددداء فر 

والتكنولوجيددة سجددااًل لوقدديف أعمددال األفرقددة ومواعيددد ةائيددة لتردددمي مشدداريع االسددتنتاجا  لضددمان 
 إاتحت ا أثناء اجللسة العامة التامية جبميع اللغا  الريية الس  لألمم املتحدة. 

__________ 

 .www.unfccc.int/10555: الرابط (7)
 .http://unfccc.int/2860.phpالرابط التايل:  علىمتاح  (8)
  .221-218الفررا   ،FCCC/SBI/2014/8 الوثيرة (9)

http://www.unfccc.int/10555
http://unfccc.int/2860.php
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 21-م أ/1اإلرشادات فيماا يتصال ابجلازء اخلاات ابلتخفيامل ر امل ارر مزيد من  -3 
 بشأن ما يلي:

 26خصائص املسامهات احملددة وطنياا، على النحو احملدَّد ر الف رة  )أ( 

معلومات لتيسّي وضوح املسامهات احملددة وطنياا وشفافيتها وفهمهاا، علاى النحاو احملادَّد ر  )ب( 
 28الف رة 

 31مهات األطراف احملددة وطنياا، على النحو احملدَّد ر الف رة حساب مسا )ج( 
مدن اتفداو ابريدل فن ي عدد  دل طدرف  4مدن املدا ة  2: ترضدي الفردرة معلوما  أساسية -7

مددا ا  ويتع دددها،  املسددامه املسددامها  احملددد ة وطنيدداً املتتاليددة الددد يعتددزم حترير ددا وفن يبلدد  هدد  
 سامها . تل  امل ختاذ تدابض ختفييف حملية برصد حتري  أهدافترضي فن تسعى األطراف إمت ا

 :(10)وطلب مطرر األطراف إمت فري  اتفاو ابريل ما يلي -8
 أن يضع مزيداً من ادرتا ا  بش ن خصائ  املسامها  احملد ة وطنياً؛  )أ( 
أن يضددع مزيددداً مددن ادرتددا ا  بشدد ن املعلومددا  الددد سددتردم ا األطددراف مددن  )ب( 

 أجل تيسض و وح املسامها  احملد ة وطنياً وتفافيت ا وف م ا؛ 
أن يعددددد، ابالسددددتنا  إمت الددددن    املسددددتحَدثة مبوجددددب االتفاقيددددة والصددددكوك الرانونيددددة  )ج( 

 . (11)ا  األطراف احملد ة وطنياً املتصلة هبا، حسب االقتضاء، إرتا ا  من أجل حساب مسامه
وطلددددب مددددطرر األطددددراف إمت فريدددد  اتفدددداو ابريددددل أن يعددددد ادرتددددا ا  املشددددار إلي ددددا ا  -9

أعدد   مددن أجددل النظددر في ددا واعتما هددا ا الدددورة األومت ملددطرر األطددراف العامددل بومددفني  8 الفرددرة
 .(12)اجتما  األطراف ا اتفاو ابريل )مطرر/اجتما  أطراف ابريل(

ووامددل فريدد  اتفدداو ابريددل النظددر ا هدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال خدد ل اجلددزء الرابددع  -10
مددن  ورتددني األومت. وس ددريل التردددم احملددر  ا املدد  رة اددض الرييددة الددد أعدددها امليسددرون املتشددار ون 

 . (13)الدورة أثناء
املسائل، مست دايً : سي دعى فري  اتفاو ابريل إمت مواملة نظر  ا ه   ادجراء املتخ  -11

 . (14)أع   وفز ورقا  مردمة من األطراف 10ابمل  رة اض الريية املشار إلي ا ا الفررة 

__________ 

 انظر أيضاً الفررة 13 من املا ة 4 من اتفاو ابريل.. 31و 28و 26، الفررا  21-م أ/1املررر  (10)
 من اتفاو ابريل. 4 املا ةمن  13الفررة  (11)
 . 31و 28و 26، الفررا  21-م أ/1املررر  (12)
 .FCCC/APA/2017/L.4/Add.1 الوثيرة (13)
  متاحة على بوابة تردمي املعلوما  على الرابط التايل:  احملمَّلةلورقا  ا (14)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx  حت( تsessionsاخ  تت ،APA 1-5.)ت 

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx


FCCC/APA/2018/1 

GE.18-02922 6 

 10مزيد من اإلرشادات فيما خيص البالغ املتعلق ابلتكيمل املشاار إلياه ر الف ارت   -4 
 مان عنا،ار مان اتفااق ابرياس بو،افه، ر ألاة أماور، عنصاراا  7من املاادة  11و
 سامهات احملددة وطنياا امل
مددن اتفداو ابريددل علدى أن يردددم  ددل  7مدن املددا ة  10: تدن  الفرددرة معلومدا  أساسددية -12

طرف، حسب االقتضاء، ب ااً عن التكييف وحيّدثني  ورايً، وميكن أن يشمل ه ا الب ا أولوايتني 
ز عددددبء واحتياجاتدددني ا  ددددال التنفيدددد  والددددعم وخططددددني وإجراءاتددددني،  ون أن يتسدددبب ذلدددد  ا أ

مدن اتفداو ابريدل علدى  7مدن املدا ة  11إ اا يرع على البلدان النامية األطراف. وتن  الفردرة 
ددّدث  ورايً، حسددب االقتضدداء،  عنصددر مكددون ا ب اددا   أن ي ردددَّم الددب ا املتعلدد  ابلتكيدديف وحي 

واثئددد  أخدددرى أو  عنصدددر مرددد ن هبدددا، مبدددا ا ذلددد  خطدددة تكيددديف وطنيدددة و/أو مسدددامهة حمدددد ة  أو
 و/أو ب ا وطين.  (15)نياً وط
ووامددل فريدد  اتفدداو ابريددل النظددر ا هدد ا البنددد مددن جدددول األعمددال خدد ل اجلددزء الرابددع  -13

مددن  ورتددني األومت. وس ددريل التردددم احملددر  ا املدد  رة اددض الرييددة الددد أعدددها امليسددرون املتشددار ون 
 . (16)الدورة أثناء
ل إمت مواملة نظر  ا هد   املسد لة، مسدت دايً : سي دعى فري  اتفاو ابريادجراء املتخ  -14

 . (17)أع   وأز ورقا  مردمة من األطراف 13ابمل  رة اض الريية امل  ورة ا الفررة 

الطرائق واإلجاراءات واملباادا التوجيهياة إلطاار الشافافية اخلاات ابلعمال والادعم  -5 
 من اتفاق ابريس 13املشار إليه ر املادة 

مددن اتفدداو ابريددل  نشدداء إطددار الشددفافية للعمددل  13: قضدد  املددا ة أساسدديةمعلومددا   -15
وقددددم إرتدددا ا   (18)والددددعم. وأنشددد  مدددطرر األطدددراف مبدددا رة بنددداء الرددددرا  مدددن أجدددل الشدددفافية

. واسددتنا اً إمت الدد ة (19)يتعلدد  ابملضددي بشددفافية العمددل والدددعم قدددماً ا إطددار اتفدداو ابريددل فيمددا
مدددن  13املتصدددلة ابلشدددفافية مبوجدددب االتفاقيدددة، وتفصددديً  ألحكدددام املدددا ة املسددتمدة مدددن ال تيبدددا  

اتفددددداو ابريدددددل، سددددديعمد مطرر/اجتمدددددا  أطدددددراف ابريدددددل، ا  ورتدددددني األومت، إمت اعتمدددددا  طرائددددد  
 .(20)وإجراءا  ومبا ج توجي ية مش  ة، حسب االقتضاء، من أجل تفافية العمل والدعم

عامددل املخصدد  املعددين ابتفدداو ابريددل )فريدد  اتفدداو وطلددب مددطرر األطددراف إمت الفريدد  ال -16
مددن  13ابريددل( أن يضددع تومدديا  بشدد ن الطرائدد  وادجددراءا  واملبددا ج التوجي يددة وفردداً للفرددرة 

مددن اتفدداو ابريددل، وأن حيددد  سددنة أول اسددتعراض وحتدددي  رددا وعمليددا  االسددتعراض  13املددا ة 
 دددي ينظدددر في دددا مدددطرر األطدددراف   والتحددددي  ال حردددة، حسدددب االقتضددداء، علدددى فددد ا  منتظمدددة،

 ورتددني الرابعددة والعشددرين، بغيددة إحالت ددا إمت مطرر/اجتمددا  أطددراف ابريددل لينظددر في ددا ويعتمدددها  ا
__________ 

 من اتفاو ابريل.  4 املا ةمن  2انظر الفررة  (15)
 أع  .  13مثل احلاتية  (16)
 أع  .  14مثل احلاتية  (17)
 .88-84 الفررا ، 21-م أ/1املررر  (18)
 . 98-89 الفررا ، 21-م أ/1املررر  (19)
 من اتفاو ابريل.  13من املا ة  13الفررة  (20)
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. وطلب مطرر األطراف إمت فري  اتفاو ابريل أيضاً أن يردم ترريراً عن حالدة (21) ورتني األومت ا
واملبدددا ج التوجي يدددة إمت الددددورا  املربلدددة ملدددطرر ترددددم األعمدددال املتعلردددة هبددد   الطرائددد  وادجدددراءا  

 . (22)2018األطراف، وأن  تتم ه   األعمال ا موعد ال يترياو  عام 
ووامل فري  اتفاو ابريل النظر ا ه ا البند من جدول األعمال خد ل اجلدزء الرابدع مدن  ورتدني  -17

 . (23)الدورة دها امليسرون املتشار ون أثناءاألومت. وس ريل التردم احملر  ا امل  رة اض الريية الد أع
املتخ : سي دعى فري  اتفاو ابريل إمت مواملة نظر  ا هد   املسد لة، مسدت دايً  ادجراء -18

 .(24)أع   وأز ورقا  مردمة من األطراف 17ابمل  رة اض الريية املشار إلي ا ا الفررة 

من  14لعاملية املشار إليها ر املادة املسائل املتعل ة بعملية استخالت احلصيلة ا -6 
 اتفاق ابريس

 حتديد مصادر املدخالت لستخالت احلصيلة العاملية )أ( 

 وضع طرائق استخالت احلصيلة العاملية )ب( 
مددددن اتفدددداو ابريددددل فن يضددددطلع مطرر/اجتمددددا   14: ترضددددي املددددا ة معلومددددا  أساسددددية -19

اتفدداو ابريددل لتريدديم التردددم اجلمدداعي احملددر   ددو أطددراف ابريددل  ورايً ابسددتخ   حصدديلة تنفيدد  
حتري  ارض ه ا االتفاو وأهدافني الطويلة األجل )عملية تاستخ   احلصيلة العامليدةت(، وذلد  
بطريرة تاملة وتيسضية، مع مراعاة مسائل التخفييف والتكييف ووسائل التنفي  والدعم، وا  دوء 

سديروم مطرر/اجتمدا  أطدراف ابريدل فول عمليدة لدني ادنصاف وأفضل املعارف العلميدة املتاحدة. و 
مث  ددددددل ادددددددل سددددددنوا  بعدئددددددد  مددددددا   يردددددددرر  2023السددددددتخ   احلصددددددديلة العامليددددددة ا عدددددددام 
 . (25)مطرر/اجتما  أطراف ابريل خ ف ذل 

وطلب مطرر األطراف إمت فري  اتفداو ابريدل أن حيدد  مصدا ر املددخ   السدتخ    -20
طرائردددني وأن يردددّدم إليدددني ترريدددراً لكدددي يرددددم تومدددية إمت مطرر/اجتمدددا   احلصددديلة العامليدددة وأن يطدددور

 . (26)أطراف ابريل لينظر في ا ويعتمدها ا  ورتني األومت
ووامل فري  اتفاو ابريل النظر ا ه ا البند من جدول األعمال خد ل اجلدزء الرابدع مدن  ورتدني  -21

 . (27)الدورة الد أعدها امليسرون املتشار ون أثناءاألومت. وس ريل التردم احملر  ا امل  رة اض الريية 
: سي دعى فري  اتفاو ابريل إمت مواملة نظر  ا ه   املسائل، مست دايً املتخ  ادجراء -22

 . (28)أع   وأز ورقا  مردمة من األطراف 21ابمل  رة اض الريية املشار إلي ا ا الفررة 
__________ 

 . 91، الفررة 21-م أ/1املررر  (21)
 .96، الفررة 21-م أ/1املررر  (22)
 . أع   13مثل احلاتية  (23)
 . أع   14مثل احلاتية  (24)
 من اتفاو ابريل.  14 املا ةمن  2و 1الفرراتن  (25)
 . 101و 99 الفرراتن، 21-م أ/1املررر  (26)
 أع  .  13مثل احلاتية  (27)
 أع  .  14مثل احلاتية  (28)
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لفعالياااة ساااّي عمااال اللةناااة املعنياااة بتيساااّي التنفياااذ الطرائاااق واإلجاااراءات الال ماااة  -7 
 تفاق ابريسامن  15من املادة  2وتعزيز المتثال املشار إليها ر الف رة 

من اتفاو ابريل  نشداء سليدة لتيسدض  15من املا ة  1: قض  الفررة معلوما  أساسية -23
فسد ا علدى أن تتد ليف ناملدا ة مدن  2تنفي  أحكام ه ا االتفاو وتعزيز االمتثدال لدني. وتدن  الفردرة 

لطرائد  وادجدراءا  الدد مدن املدا ة نفسد ا، ابلعمدل مبوجدب ا 3اآللية من جلنة تردوم، وفرداً للفردرة 
 يعتمدها مطرر/اجتما  أطراف ابريل ا  ورتني األومت.

وطلدددب مدددطرر األطدددراف إمت فريددد  اتفددداو ابريدددل أن يضدددع الطرائددد  وادجدددراءا  ال  مدددة  -24
أع   حىت يستكمل الفري  عملني بش ن ه    23عمل اللرينة املشار إلي ا ا الفررة لفعالية سض 

 .(29)الطرائ  وادجراءا   ي ينظر في ا مطرر/اجتما  اتفاو ابريل ويعتمدها ا  ورتني األومت
ووامل فري  اتفاو ابريل عملني املتعل  هب ا البند من جدول األعمال ا اجلدزء الرابدع مدن  ورتدني  -25

 . (30)الدورة األومت. وس ريل التردم احملر  ا امل  رة اض الريية الد أعدها امليسرون املتشار ون أثناء
: سي دعى فري  اتفاو ابريل إمت مواملة نظر  ا هد   املسد لة، مسدت دايً ادجراء املتخ  -26

 . (31)األطراف أع   وأز ورقا  مردمة من 25ابمل  رة اض الريية املشار إلي ا ا الفررة 

 مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق ابريس -8 
 التحضّي لع د الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بو،فه اجتماع األطراف ر اتفاق ابريس )أ( 

ت ييم الت دم الذي أحر ته اهليئتاان الفرعيتاان واهليئاات املنشاأة فيماا يتعلاق ابألعماال املنوطاة  )ب( 
ياز وتيساّي التنسايق ، بغياة تعز 21-م أ/1ابريس واجلزء الثالا  مان امل ارر هبا مبوجب اتفاق 

د تشاامل جاراءات قاإوالتسااق ر تنفياذ بار مل العماال وكاذل ، عناد القتضااء، بغيااة ا اا  
 ت دمي تو،يات

: قدددرر مدددطرر األطدددراف أن يتدددومّت فريددد  اتفددداو ابريدددل التحضدددض لعردددد معلومدددا  أساسدددية -27
اجتمدددا  أطدددراف ابريدددل. وقدددرر مدددطرر األطدددراف أيضددداً ادتدددراف علدددى تنفيددد  /الددددورة األومت ملطرر

، الد ز تتدومت تنفيد   21-م أ/1بر م  العمل الناتئ عن الطلبا  ذا  الصلة الوار ة ا املردرر 
 . (32)ارييتان الفرعيتان وارييا  املنش ة ا إطار االتفاقية

 ورتني األومت على النظدر ا هد   املسدائل ا واتف  فري  اتفاو ابريل ا اجلزء الثارب من  -28
)أ( من جدول أعمالني، املعنون تالتحضض لعرد الددورة األومت ملدطرر األطدراف 8إطار البند الفرعي 

 .(33)العامل بومفني اجتما  األطراف ا اتفاو ابريلت

__________ 

 . 103، الفررة 21-م أ/1املررر  (29)
 أع  .  13مثل احلاتية  (30)
 أع  .  14مثل احلاتية  (31)
 .9و 8، الفرراتن 21-م أ/1ملررر ا (32)
 . 5الفررة  ،FCCC/APA/2016/4 الوثيرة (33)
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 املسائل املتعلرة بصندوو التكييف  
العامددددل بومددددفني اجتمددددا  األطددددراف ا  اسددددتريابًة للدددددعوة الددددد وج  ددددا مددددطرر األطددددراف -29

، أحددال مددطرر األطددراف، ا  ورتددني الثانيددة والعشددرين، (34)بروتو ددول  يوتددو ا  ورتددني احلا يددة عشددرة
. وابد دافة إمت ذلد ، طلدب مدطرر (35)املسائل املتعلرة بصندوو التكيديف إمت فريد  اتفداو ابريدل
 األعمدال التحضدضية ال  مدة فيمدا يتعلد  األطراف إمت فري  اتفاو ابريل أن يردوم، أثنداء النظدر ا

بصدددندوو التكيددديف، بتنددداول ترتيبدددا  اد ارة وال تيبدددا  املطسسدددية والضدددما   وطرائددد  التشدددغيل 
 ؛(36)املتعلرة بصندوو التكييف مبا يفيد اتفاو ابريل

ووامددل فريددد  اتفدداو ابريدددل ا اجلدددزء الرابددع مدددن  ورتدددني األومت النظددر ا املسدددائل املتعلردددة  -30
ددددريل التردددددم احملددددر  ا مدددد  رة اددددض رييددددة أعدددددها امليسددددرون املتشددددار ون ب صددددندوو التكيدددديف. وس 

 .(37)الدورة أثناء
: سي دعى فري  اتفاو ابريل إمت مواملة نظر  ا ه   املسائل، مست دايً املتخ  ادجراء -31

 .(38)األطرافأع   وأز ورقا  مردمة من  30ابمل  رة اض الريية املشار إلي ا ا الفررة 

 املسائل اد افية املمكنة   
وامددل فريدد  اتفدداو ابريددل ا اجلددزء الرابددع مددن  ورتددني األومت النظددر ا املسددائل اد ددافية  -32

املمكنددددة املتعلرددددة بتنفيدددد  اتفدددداو ابريددددل، الددددوار ة ا املدددد  رة اددددض الرييددددة الددددد أعدددددهتا الرئيسددددتان 
 .(39)املتشار تان أثناء الدورة

: سي دعى فري  اتفاو ابريل إمت مواملة نظر  ا ه   املسائل، مست دايً ملتخ ادجراء ا -33
 . (40)أع   وأز ورقا  مردمة من األطراف 32ابمل  رة اض الريية املشار إلي ا ا الفررة 

 مسائل أخرى -9 
 ست بح  ا إطار ه ا البند من جدول األعمال أز مسائل أخرى تنش  أثناء الدورة. -34

 اختتام الدورة والت رير املتعلق هبا -10 
بعددددد عددددرض مشددددرو  الترريددددر املتعلدددد  ابلدددددورة علددددى فريدددد  اتفدددداو ابريددددل  ددددي ينظددددر فيددددني  -35

ف عددن رابددت م ب األطدراويعتمدد ، سددتر ح الرئيسددتان املتشدار تان تعليدد  أعمددال الددورة، مددا   يعددر 
 ا اختتام الدورة.

    
__________ 

 . 9، الفررة 11-م أإ/1املررر  (34)
 . 18الفررة  ،FCCC/CP/2016/10 الوثيرة (35)
 . 14، الفررة 22-م أ/1املررر  (36)
 أع  . 13 احلاتيةمثل  (37)
 أع  . 14 احلاتيةمثل  (38)
 أع  . 13مثل احلاتية  (39)
 أع  . 14 احلاتيةمثل  (40)


