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املشدار تنفيد  وتازيدز اتمتلدال الآليدة تيسدري  الطرائا واتجراءا  الالزمة لفاالية سري عمل -6
 من اتفاق باريس. 15إلييفا ة املاقة 

ولااددد الدددورة األومت ملددؤرر األطددرا  الاامددل بدداريس اتعددداق لبدددء سددريان مفاددول اتفدداق  -7
 .بوصفه اجتماع األطرا  ة اتفاق باريس

 مسائل أخرى. -8
 اختتام وتارير الدورة. -9

 الخلفية -ثانياا  
، باندوان ااعتمداق 21-/م أ1مؤرر األطدرا ، ة قورتده احلاقيدة والاشدرين، املادرر  اعتمد -1

الامدددل تعطدداء قفادددة إمت األمددام تتفددداق بدداريس و ددد ل   اتفدداق بددداريسا، الدد   يتضدددمن برنددام 
. وقدددرر 2020ة الفدد ة السددداباة لاددام   لألحكددام الراميددة إمت تازيدددز إجددراءا  التخفيددد  والتكيدد

الامدددل الندددات  عدددن الطمهبدددا  يتا  الصدددمهة الددد  برندددام  مدددؤرر األطدددرا  أنددده سيشدددر  عمهددد  تنفيددد  
هليئتددددف الفددددرعيتف واهليئددددا  املنشدددد ة ة إطددددار الدددد   سددددتتومت تنفيدددد   ا ،(1)تضددددمنيفا الاددددرار نفسدددده

 (2)الفريا الاامل املخصد  املادب باتفداق بداريس )الفريدا الاامدل(اتتفاقية. وأنش  مؤرر األطرا  
  .آنفا   امل  ور الامل برنام  عناصر باض متاباة أجل من
بدالتزامن مد   2016أن ياادد الفريدا الاامدل قوراتده ابتدداء  مدن عدام األطدرا  وقرر مؤرر  -2

مشاري  ماررا  يُوص  مؤرر األطرا  الاامل بوصفه  قورا  اهليئتف الفرعيتف لالتفاقية وأن ياد  
اجتمدداع األطددرا  ة اتفدداق بدداريس عددن طريددا مددؤرر األطددرا  بددالنظر فييفددا واعتماق ددا ة قورتدده 

املادددب باتفددداق بددداريس الفريدددا الاامدددل املخصددد   ادددومأن ي وقدددرر مدددؤرر األطدددرا  أيضدددا   .(3)األومت
ولااددددد الدددددورة األومت ملددددؤرر األطددددرا  الاامددددل بوصددددفه  التنفيدددد لدددددخول اتتفدددداق حيددددز بالتحضددددري 

 . (4)اجتماع األطرا  ة اتفاق باريس
وطمهب مؤرر األطرا  من الفريا الاامل أن يادم إمت مؤرر األطرا  بانتظام تاارير عدن  -3

ملدددؤرر األطدددرا  الاامدددل التاددددم الددد   أدددرز  وأن ينيفدددم عممهددده دمهدددول موعدددد انااددداق الددددورة األومت 
 . (5)بوصفه اجتماع األطرا  ة اتفاق باريس

__________ 

   .9، الفارة 21-/م أ1املارر  (1)

   .7، الفارة 21-/م أ1املارر  (2)

   .11الفارة ، 21-/م أ1املارر  (3)

   .8، الفارة 21-/م أ1املارر  (4)

   .10، الفارة 21-/م أ1املارر  (5)
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثالثاا  
 رةافتتاح الدو  -1 

ملدددؤرر األطدددرا ،  احلاقيدددة والاشدددرينالددددورة  ةئيسددداألومت لمهفريدددا الاامدددل ر فتتح الددددورة  ت  سددد -4
  أو م ن تايد ُنه الرئيسة. ،سيغولف غوايالالسيدة 

 المسائل التنظيمية -2 
 انتخاب أعضاء المكتب )أ( 

)الفريدددا  الفريدددا الاامدددل املخصددد  املادددب باتفددداق بددداريس: أنشددد  مدددؤرر األطدددرا  اعمهفيدددة -5
ة إطدار ال تيدب يتاتدده املامدول بده فيمددا يتامهدا بانتخداب أعضدداء مكتدب الفريدا الاامددل  (6)الاامدل(

 دددانون   22وة  .(7)املخصددد  املادددب دنيفددداج قيربدددان لمهامدددل املادددزز، مددد  تادددديل مدددا يمهدددزم تاديمهددده
منسدام  ، وجيفت األمانة مراسمهة إمت األطرا  تددعو ا إمت التاددم، عدن طريدا2016اللاين/يناير 

جمموعة األطرا  املدرجة ة املرفا األول ومنسا جمموعة األطدرا  غدري املدرجدة ة املرفدا األول، 
ة مكتدب  رحسب ماتض  احلال، دراحف لشدغل منصدا املتشدار ف ة الرئاسدة ومنصدب املادر 

، 2016نيسددان/أبريل  7وحددت تدداري   .(8)2016آيتار/مدار   29ل، ويتلدد  دمهددول الفريدا الاامدد
 تتمها األمانة أ  ترايح.  مل
  : سُيدع  الفريا الاامل إمت انتخاب املشار  فن ة رئاسة الفريا ومارر .اتجراء -6

 إقرار جدول األعمال )ب( 
 سُيارض جدول األعمال املؤقت لمهدورة من أجل إقرار . -7

FCCC/APA/2016/1 األعمال املؤقت واروحه. م  رة مادمة من األمف التنفي   جدول 
 <www.unfccc.int/9400> ملزيد من املامهوما 

 تنظيم أعمال الدورة )ج( 
سددُيدع  الفريددا الاامددل إمت النظددر ة تنظدديم أعمالدده اصددو  املسددائل الدد  أسددند ا إليدده  -8

  مؤرر األطرا .

__________ 

   .7، الفارة 21-/م أ1املارر  (6)

 . <http://unfccc.int/6558> ؛ انظر أيضا  2، الفارة 18-/م أ2املارر  (7)

(8) <http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/information_to_parties

_elections_bureau_apa_cop21_cmp11.pdf> . 
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اتقتء ببيانا ، بدءا  بالبياندا  الد  يُددمت بدا باسدم جمموعدا   تتاح لألطرا  فرصةوس -9
. ويرج  من الوفوق إجياز بياناهتا الشفوية ، ووض  البيانا  عمه  املوق  الشبكم لالتفاقيةاألطرا 

، ديددددو تكددددون ة حدددددوق وددددالأل ققددددائا نيموعددددا  األطددددرا  وققياتددددف لفددددراقى قدددددر اتمكددددان
  األطرا .

مامهومدا  مفصدمهة األومت لمهفريدا الاامدل سُتنشر عمه  الصفحة الشبكية اعاصدة بالددورة و  -10
وإمت الربنددام   ،(10)اجلدددول الددزمب الاددامويُدددع  املندددوبون إمت الرجددوع إمت  .(9)الدددورة أعمددالعددن 

وإمت اتطددالع بانتظددام عمهدد  اااددا  الدددائرة التمهفزيونيددة املغمهاددة اليددومم الدد   يُنشددر أوندداء الدددورة، 
  حدد ككددن ولالسدتفاقة إمت أقصد .اجلددول الدزمب املفصدل وا ددعأل ألعمددال الفريدا الاامدلملارفدة 

من وقت التفاوض و فالة إغالق الدورة ة املوعد املارر، سيا ح رؤساء اجلمهسا ، بالتشاور م  
األطرا  وبطرياة افافة، نُديُفجا  لكسب الوقت ة سياق تنظيم جمهسا  الدورة وحتديدد جددوهلا 

 . (11)تنفي لمه الزمب، م  مراعاة اتستنتاجا  الساباة يتا  الصمهة الصاقرة عن اهليئة الفرعية

المشددار إلي ددا فددي وطنيدداا مزيددد مددن اإلرشدداماع المتعلقددة بالمسددادماع الم دددمة  -3 
 من اتفاق باريس 4المامة 

يادد   دل طدر  مسدا ا  متتاليدة  ددقة مدن اتفداق بداريس أن  4: تاتضم املداقة اعمهفية -11
 بغيددةإمت اختددايت تددابري ختفيدد   مهيددة  أيضددا  سدا  ، وأن يويتايفددد اعنيفددا وطنيدا  ياتددزم حتايايفددا ويُبمهد  

  .(12)حتايا أ دا  تمه  املسا ا 
ة قورتدده ة اتفدداق بدداريس،  نظر مددؤرر األطددرا  الاامددل بوصددفه اجتمدداع األطددرا سدديو  -12
 وسدددددياتمد  ددددد ا املدددددؤرر أيضدددددا   .ة األطدددددر الزمنيدددددة املشددددد  ة لمهمسدددددا ا  ا ددددددقة وطنيدددددا   ،األومت

مسدا ته الاائمدة ا ددقة عمهد   ،ة أ  وقدت مدا، طدر الد  جيرييفدا اترااقا  بشد ن التادديال  
 . (13)وطنيا  بد  رف  مستوى الطموح فييفا

 : (14)وطمهب مؤرر األطرا ، ة قورته احلاقية والاشرين، من الفريا الاامل ما يمهم -13
  ؛مزيدا  من اترااقا  بش ن خصائ  املسا ا  ا دقة وطنيا   أن يض  )أ( 
يضدد  مزيدددا  مددن اترادداقا  بشدد ن املامهومددا  الدد  سددتادميفا األطددرا  مددن أن  )ب( 

  ؛أجل تيسري وضوح املسا ا  ا دقة وطنيا  وافافيتيفا وفيفميفا
__________ 

(9) <www.unfccc.int/9400>.   

   .<www.unfccc.int/9413>متاح عمه  املوق   (10)

(11) FCCC/SBI/2014/8  221-218، الفارا.  

  من اتفاق باريس. 4من املاقة  2الفارة  (12)

 من اتفاق باريس. 4من املاقة  11و 10الفارتان  (13)

 من اتفاق باريس. 4من املاقة  13الفارة  . وانظر أيضا  31و 28و 26، الفارا  21-/م أ1املارر  (14)
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أن يبمهددور، باتسددتناق إمت الددُنيف  املكرسددة دوجددب اتتفاقيددة والصددكو  الاانونيددة  )ج( 
 .األطرا  ا دقة وطنيا  املتصمهة با، حسب اتقتضاء، إرااقا  من أجل حساب مسا ا  

 13وطمهب مؤرر األطدرا  مدن الفريدا الاامدل أن يضد  اتراداقا  املشدار إلييفدا ة الفادرة  -14
ة قورته ة اتفاق باريس،  مؤرر األطرا  الاامل بوصفه اجتماع األطرا أعال  لكم ينظر فييفا 

 . (15)، وياتمد ااألومت
 13شدددروع ة األعمدددال املشدددار إلييفدددا ة الفادددرة : سدددُيدع  الفريدددا الاامدددل إمت الاتجدددراء -15

 أعال . 

الطرائددق واإلجددراءاع والم ددامج الت جي يددة إلطددار الشددفافية الخددا  بدداإلجراءاع  -4 
 من اتفاق باريس 13والدعم المشار إليه في المامة 

من اتفاق باريس بإنشداء إطدار الشدفافية لاجدراءا  والددعم.  13: قضت املاقة اعمهفية -16
 (16)مددؤرر األطددرا ، ة قورتدده احلاقيددة والاشددرين، مبدداقرة بندداء الادددرا  مددن أجددل الشددفافية وأنشدد 

مدؤرر   ما أن  .(17)وقدمت التوجيه فيما يتامها بشفافية اتجراءا  والدعم ة إطار اتفاق باريس
ناق باتسدت ة قورتده األومت، بداريس، سديامد، األطرا  الاامل بوصفه اجتماع األطرا  ة اتفاق

 13 أحكدام املداقة بتوضديحإمت اعربة املستمدة من ال تيبا  املتصمهة بالشفافية دوجدب اتتفاقيدة و 
طرائا وإجراءا  ومباقي توجييفية مش  ة، حسب اتقتضاء، حرصا  إمت إقرار ، من اتفاق باريس

 . (18)عمه  افافية اتجراءا  والدعم
بشددد ن الطرائدددا واتجدددراءا  الفريدددا الاامدددل وضددد  توصددديا  إمت مدددؤرر األطدددرا  طمهدددب و  -17

، وحتديددد سددنة استاراضدديفا بدداريس مددن اتفدداق 13مددن املدداقة  13واملبدداقي التوجييفيددة وفاددا  لمهفاددرة 
وحتددددديليفا األومت وعممهيددددا  اتسددددتاراض والتحددددديو الالحاددددة، حسددددب اتقتضدددداء، عمهدددد  فدددد ا  

راباددددة والاشددددرين، بغيدددة إحالتيفددددا إمت مددددؤرر منتظمدددة،  ددددم ينظددددر فييفدددا مددددؤرر األطددددرا  ة قورتددده ال
األطدددرا  الاامدددل بوصدددفه اجتمددداع األطدددرا  ة اتفددداق بددداريس لمهنظدددر فييفدددا واعتماق دددا ة قورتددده 

 د   اتبالغ عن تادم األعمال بش ن  أيضا   إمت الفريا الاامل وطمهب مؤرر األطرا  .(19)األومت
  واتنتيفدداء مددن  دد  ،املابمهددة ملددؤرر األطددرا الطرائددا واتجددراءا  واملبدداقي التوجييفيددة ة الدددورا  

 . (20)2018األعمال ة موعد ت يتجاوز عام 

__________ 

 .  31و 28و 26، الفارا  21-/م أ1املارر  (15)

 .  88-84، الفارا  21-/م أ1املارر  (16)

 .  98-89، الفارا  21-/م أ1املارر  (17)

  من اتفاق باريس. 13من املاقة  13الفارة  (18)

   .91، الفارة 21-/م أ1املارر  (19)

   .96، الفارة 21-/م أ1املارر  (20)
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 17: سدددُيدع  الفريدددا الاامدددل إمت الشدددروع ة األعمدددال املشدددار إلييفدددا ة الفادددرة اتجدددراء -18
 أعال . 

مددن  14سددتخ   ال صدديلة العالميددة المشددار إلي ددا فددي المددامة مسددائل متعلقددة با -5 
 باريس اتفاق
مدددؤرر األطدددرا  الاامدددل  إمتمدددن اتفددداق بددداريس  14مدددن املددداقة  1تطمهدددب الفادددرة : اعمهفيدددة -19

 بداريس استخال  حصيمهة تنفي  اتفاقبقوريا   باريس أن ياوم بوصفه اجتماع األطرا  ة اتفاق
لتايددديم التاددددم اجلمددداعم ا دددرز هدددو حتايدددا غدددرض  ددد ا اتتفددداق وأ دافددده الطويمهدددة األجدددل )عممهيدددة 

ويتلددد  بطريادددة اددداممهة وتيسدددريية، مددد  مراعددداة مسدددائل التخفيددد  اامليدددةا(، احلصددديمهة الاسددتخال  ا
 وسدياوم .والتكي  ووسائل التنفيد  والددعم، وة ضدوء اتنصدا  وأفضدل املادار  الامهميدة املتاحدة

مددؤرر األطددرا  الاامددل بوصددفه اجتمدداع األطددرا  ة اتفدداق بدداريس بدد ول عممهيددة لدده تسددتخال  
 ل مخس سنوا  باد يتل  ما مل يادرر مدؤرر األطدرا  عممهية  مث  2023عام  احلصيمهة الااملية ة

  .(21)خال  يتل 
استخال  اممهية لأدق مصاقر املسا ا  إمت الفريا الاامل أن مؤرر األطرا  طمهب و -20

لده  يتسدى تاريدر عنيفدا إمت مدؤرر األطدرا  لكدم مياددتو  لتطوير طرائا     الاممهيةاحلصيمهة الااملية 
توصدية بد ل  إمت مدؤرر األطدرا  الاامدل بوصدفه اجتمداع األطدرا  ة اتفداق بداريس لينظدر  تادمي

 . (22)فييفا وياتمد ا ة قورته األومت
أيضا  إمت اهليئة الفرعية لمهمشدورة الامهميدة والتكنولوجيدة أن تسدد   مؤرر األطرا  طمهبو -21

املشورة بش ن الكيفية ال  ميكن بدا أن تفيدد تاييمدا  اهليئدة احلكوميدة الدوليدة املانيدة بتغدري املندا  
ة اسدددتخال  احلصددديمهة الاامليدددة وأن تاددددم تاريدددرا  عدددن  ددد   املسددد لة إمت الفريدددا الاامدددل ة قورتددده 

 . (23)اللانية
 20: سدددُيدع  الفريدددا الاامدددل إمت الشدددروع ة األعمدددال املشدددار إلييفدددا ة الفادددرة اتجدددراء -22

 أعال .

تنفيذ وتعزيز المتثال الآلية تيسير  الطرائق واإلجراءاع ال زمة لفعالية سير عمل -6 
 من اتفاق باريس 15المشار إلي ا في المامة 

آليدددة لتيسدددري تنفيددد  اتفددداق بددداريس بإنشددداء  مدددن 15مدددن املددداقة  1: قضدددت الفادددرة اعمهفيدددة -23
اآلليدة تتد ل  مدن املداقة نفسديفا عمهد  أن  2. وتدن  الفادرة أحكام   ا اتتفاق وتازيز اتمتلال لده

__________ 

  من اتفاق باريس. 14من املاقة  2الفارة  (21)

   .101و 99، الفارتان 21-/م أ1املارر  (22)

   .100، الفارة 21-/م أ1املارر  (23)
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دوجب الطرائا واتجدراءا  الد  ياتمدد ا مدؤرر األطدرا  الاامدل بوصدفه اجتمداع  لمن جلنة تام
  من املاقة نفسيفا. 3لمهفارة  طباا  ، ويتل  ة قورته األومت باريس األطرا  ة اتفاق

الالزمددددة أن يضدددد  الطرائددددا واتجددددراءا   (24)إمت الفريددددا الاامددددلمددددؤرر األطددددرا  طمهددددب و -24
 اسدتكماللاامدل لمهفريدا ا أعدال  لكدم يتسدى 23لفاالية سري عمل المهجنة املشدار إلييفدا ة الفادرة 

الاامل بوصفه اجتمداع األطدرا  ينظر فييفا مؤرر األطرا  لعممهه بش ن     الطرائا واتجراءا  
  .ة اتفاق باريس وياتمد ا ة قورته األومت

 24: سدددُيدع  الفريدددا الاامدددل إمت الشدددروع ة األعمدددال املشدددار إلييفدددا ة الفادددرة اتجدددراء -25
 أعال .

ولعقدد الددورة األولدى لمدؤتمر األطدرا  اإلعدام ل دء سريان مفع ل اتفاق باريس  -7 
 األطرا  في اتفاق باريسالعامل ب صفه اجتماع 

حيددز النفددايت بدداريس الفريددا الاامددل لدددخول اتفدداق  أن ياددد   مددؤرر األطددرا قددرر : اعمهفيددة -26
 قدددرر . و ولاادددد الددددورة األومت ملدددؤرر األطدددرا  الاامدددل بوصدددفه اجتمددداع األطدددرا  ة اتفددداق بددداريس

ا  يتا  الصدمهة الدوارقة عدن الطمهبد الندات اتارا  عمه  تنفيد  برندام  الامدل  مؤرر األطرا  أيضا  
، الددددددد   ستضدددددددطمه  بددددددده اهليئتدددددددف الفدددددددرعيتف واهليئدددددددا  املنشددددددد ة ة إطدددددددار 21-/م أ1 ة املادددددددرر
 . (25)اتتفاقية

: سدددددددُيدع  الفريدددددددا الاامدددددددل إمت حتديدددددددد  يددددددد  اتجدددددددراءا  الالزمدددددددة املتامهادددددددة اتجدددددددراء -27
ئل الاانونيددة والاممهياتيددة أعددال ، دددا ة يتلدد  بشدد ن املسددا 26بالتحضددريا  املشددار إلييفددا ة الفاددرة 

  واتقارية يتا  الصمهة.

 مسائل أخرى -8 
  سُتبحو ة إطار   ا البند أية مسائل أخرى تنش  أوناء الدورة. -28

 تقرير الدورةاختتام و  -9 
إمت الفريدددا الاامدددل لمهنظدددر فيددده واعتمددداق ، ن أعمدددال الددددورة عدددمشدددروع تاريدددر  بادددد تاددددمي -29

  .الدورة اختتامعن  الرئاسةاملتشار ان ة سيامهن 
    

__________ 

   .103، الفارة 21-/م أ1املارر  (24)

   .9و 8، الفارتان 21-/م أ1املارر  (25)


