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  ا   اح السورة -أوالا  
 من جدول األعمال( 1 )البند

 )فريـق ُعقد اجلزء السابع من الدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريـ  -1
كـــانو    8 إىل 2 يف مركـــز املـــالرات الـــدوي يف كاتوفيتســـيف  ببولنـــدا  يف الفـــ ة مـــناتفـــاق ابريـــ ( 

 .2018 ديسمرب/األول
األطـرا  ريـ  ) وافتتحت الرئيستا  املتشاركتا  لفريق اتفـاق ابريـ   السـيدة ةـارة ابعشـن -2
ــــــة( ا ــــــدالملدرجــــــة يف املرفــــــق األول ل تفاقي األطــــــرا  املدرجــــــة يف املرفــــــق األول ) والســــــيدة جــــــو تن

 .   واملراقبنيبتا جبميع األطراديسمرب  ورح  /كانو  األول  2 املستأنفة يوم األحد   الدورة  (ل تفاقية
اتفـــاق وأبلغـــت الرئيســـتا  املتشـــاركا  األطـــرا  بتعـــعر حضـــور الـــدورة علـــ  مقـــررة فريـــق  -3

 (.األطرا  املدرجة يف املرفق األول ل تفاقيةابري   السيدة آان ة زيسكو )

  مسائل تنظ م ة -اثا اا  
 (من جدول األعمال 2 البند)

   اا خاب أعضاء املك ب -ألف 
 (من جدول األعمال )أ(2 البند الفرعي)

نظــر فريــق اتفــاق ابريــ  يف دــعا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتيف العشــرين  -4
 .ديسمرب/كانو  األول  2املعقودة يف 

ــرت الرئيســتا  امل -5 أب  أعضــاء مكتــب فريــق اتفــاق ابريــ  خــ ل  شــاركتا  األطــرا   توذك 
لتـد ة اثنية عل  التـواي مـد ا ةـنة واحـدة األوىل كانوا قد انُتخبوا لف   الفريق اجلزء الرابع من دورة

  مل يلــــزم اأــــاذ أيف إجــــراء يف إطــــار دــــعا البنــــد اعولــــ. (1)2018ديســــمرب/كــــانو  األول  إىل ريايــــة
 . الفرعي من جدول األعمال خ ل دعا اجلزء من الدورة

  إقرار جسو  ا عما  -ابء 
 (من جدول األعمال (ب)2البند الفرعي )

 . ابري  يف دعا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيف العشريننظر فريق اتفاق  -6
 /أاير 20 وىل يف جلسـتيف الثانيـة املعقـودة يفأقـر فريـق اتفـاق ابريـ  جـدول أعمـال دورتـيف األو  -7

ومبــــا أ  الـــدورة األوىل لفريــــق اتفــــاق ابريـــ  ل تــــزال جاريــــة  فـــ   جــــدول األعمــــال . (2)2016 مـــايو
مــن النظــر فيــيف خــ ل اجلــزء اتفــاق ابريــ  ةــارايا  ابةــتثناء بنــد فرعــي واحــد انت ــ  فريــق املعتمــد يظــل 

 .(3)2016نوفمرب /تشرين الثاين 4الثاين من دورتيف األوىل عقب بدء نفاذ اتفاق ابري  يف 
__________ 

(1) FCCC/APA/2017/4    6و 4الفقرات. 
(2) FCCC/APA/2016/2  9 الفقرة. 
(3) FCCC/APA/2016/4  9 الفقرة. 
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  تنظ م أعما  السورة -ج م 
 (من جدول األعمال (ج)2 البند الفرعي)

 .الفرعي من جدول األعمال يف جلستيف العشريننظر فريق اتفاق ابري  يف دعا البند  -8
أ  طرائــق تنظـــيم العمـــل الــع كـــا  قـــد اعتمــددا يف اجلـــزء األول مـــن  علـــ  واتفــق الفريـــق -9

 . (4)دورتيف األوىل ةو  ُتطبَّق يف اجلزء السابع من دورتيف األوىل
 ويف اجللسة العشـرين أيضـاا  أبلغـت الرئيسـتا  املتشـاركتا  األطـرا  أبدمـا ةـتدعوا  إىل -10

جتنــب  مــع اصــرى علــ عقــد اجتماعــات لر ةــاء الوفــود مــن أجــل إئــاد حلــول ملســائل  ــددة  
ــرات أيضــاا أدمــا . الزدواجيــة مــع املناقشــات التقنيــة الــع جتــريف يف إطــار املشــاورات ريــ  الر يــة وذك 

ــــة  ــــة للمشــــورة العلمي ةــــتدعوا  إىل عقــــد دــــعاب الجتماعــــات ابلئــــ اع مــــع رئــــي  الي ــــة الفرعي
 . والتكنولوجية ورئي  الي ة الفرعية للتنفيع  حسب القتضاء

كـــــــانو    2يف أيضـــــــاا لفريـــــــق اتفـــــــاق ابريـــــــ   املعقـــــــودة  اصاديـــــــة والعشـــــــرينويف اجللســـــــة  -11
يف دورتــيف الرابعــة والعشــرين  واجللســة  ديســمرب  ابلئــ اع مــع اجللســة الثانيــة ملــالر األطــرا /األول

 دورتــيف الرابعــة عشــرة  يف فيف اجتمــاا األطــرا  يف بروتوكــول كيوتــوالثانيــة ملــالر األطــرا  العامــل بو ــ
يف دورتـيف  ملالر األطرا  العامل بو فيف اجتمـاا األطـرا  يف اتفـاق ابريـ  الثانية والعشرينواجللسة 
لي ــة الفرعيــة للتنفيــع يف دورتي مــا التاةــعة الي ــة الفرعيــة للمشــورة و كــل مــن اواجللســة الثانيــة ل  األوىل
ــــاانت  ثلــــو واألربعــــ ــــة  ودــــي  طرفــــاا ابةــــم ألموعــــات األطــــرا  13ني  أدىل ببي  اجملموعــــة األفريقي

والتحــــالف  واألرجنتــــني وأوروريــــوايف والربازيــــل  واجملموعــــة العربيــــة  وحتــــالف الــــدول اجلزريــــة الصــــغ ة 
 والربازيــل وجنــوب أفريقيــا والنــد والصــني  معادــدة جتــارة الشــعوب  - البوليفــاريف لشــعوب أمريكتنــا

والرابطــة  والصــني  77 ـوألموعــة الــ والحتــاد األوروو والــدول األعضــاء فيــيف  وألموعــة ةــ مة البي ــة 
 والبلـــدا  الناميـــة املتقاربـــة التفكـــ   وأقـــل البلـــدا   ـــواا  املســـتقلة لبلـــدا  أمريكـــا ال تينيـــة والكـــاري  

وأُدي ببيــــاانت أيضــــاا ابةــــم منظمــــات ريــــ  حكوميــــة تُعــــ  بقطــــاعي األعمــــال . واجملموعــــة اجلامعــــة
والصناعة  ومنظمات ري  حكومية بي ية  ومنظمات تُع  ابلشعوب األ لية  وةـلطات حكومـات 
 ليــة وبلديــة  ومنظمــات ريــ  حكوميــة ةثيــة مســتقلة  ومنظمــات نقابيــة ريــ  حكوميــة  ومنظمــات 

 .(5)قضااي اجلنسانية  ومنظمات ري  حكومية تُع  ابلطفولة والشبابري  حكومية تُع  ابلنساء وال
فــق فريــق اتفــاق ت  ا8إىل  3البنــود  ويف اجللســة األوىل الــع عقــددا فريــق التصــال بشــأ  -12

ابريـــ  علـــ  أ  يـــدير املشـــاورات ريـــ  الر يـــة الـــع تتنـــاول كـــل بنـــد مـــن بنـــود جـــدول األعمـــال 
  امليسرو  التالية أ ا دم

والســـيدة  )ةـــنغافورة( الســـيد ةـــني ليـــان  تشـــييف  مـــن جـــدول األعمـــال 3 بنـــدال )أ( 
  )إيطاليا( فيديريكا فريكانو

والســيدة بيــ  ( ئــيلي) الســيد خوليــو كوردانــو  مــن جــدول األعمــال 4البنــد  )ب( 
  (كندا) رلفند

__________ 

(4) FCCC/APA/2016/2  21 الفقرة. 
الـــــراب    دـــــعا علـــــ متاحـــــة هبـــــا أانـــــاء اجللســـــة العامـــــة   يـــــدلنصـــــوى البيـــــاانت  مبـــــا في ـــــا البيـــــاانت الـــــع مل  (5)

https://unfccc.int/submissions_and_statements.  

https://unfccc.int/submissions_and_statements
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ــــد )ج(  ــــ  ريــــاو  مــــن جــــدول األعمــــال 5 البن والســــيد أنــــدرو ( الصــــني) الســــيد زاين
  (الولايت املتحدة األمريكية) ريكس و

والســـيدة أو   (اجلزائـــر) كمـــال يـــوعيالســـيد    مـــن جـــدول األعمـــال 6 البنـــد )د( 
  (فنلندا) دونكاتوكيا

والسـيدة كريسـتينا ( بليـز) السـيدة جـانني فيلسـو   من جدول األعمال 7 البند )دـ( 
  (النرويج) فويغت

الســـيدة   ف(بصـــندوق التكيـــاملســـائل املتعلقـــة ) مـــن جـــدول األعمـــال 8 البنـــد )و( 
  (دولندا) والسيد بيت  ت بس ا( األرجنتني) ماراي ديل بي ر بوينو

اململكــة ) السـيدة ةـارة بعشـا   (مســائل أخـرى) مـن جـدول األعمـال 8 البنـد )ز( 
 (.نيوزيلندال )والسيدة جو تيندا ة(العربية السعودي

مـرتني لتقيـيم مـا ُأحـرز   الـدورة وقت لحق  اجتمع فريق التصال ا ث مرات خـ ل ويف -13
 . من تقدم ومرة أخرى للنظر يف اةتنتاجات فريق اتفاق ابري 

  من جسو  ا عما  ٨ إل 3 ال قرير امل علق ابلبن د -اثلثاا  
 (من جدول األعمال 8 إىل 3 البنود)

 إجراءاه -١ 
والعشـرين  نظر فريق اتفاق ابري  يف دعاب البنود من جدول األعمـال يف جلسـتيف الثانيـة  -14

  ديســمرب  واعتمــد الةــتنتاجات الــواردة أداناب  الــع جــاءت مطابقــةا /كــانو  األول  8 املعقــودة يف
دي ــة املشــورة ودي ــة  كــل مــن  مــع مراعــاة مــا يقتضــييف اخــت   اصــال  ل ةــتنتاجات الــع اعتمــددا

 .   برانمج عمل اتفاق ابري أالتنفيع بش

 اس ن اجاه -٢ 
فــق فريــق ت  ا(7)اجتمــاا األطــرا /مــالر األطرا و  (6)األطــرا مــالر بنــاء علــ  طلبــات  -15

املتشــاركني بشــأ  نتــائج عملــيف املتعلــق بـــربانمج عمــل  يفاتفــاق ابريــ  علــ  إحالــة اق احــات رئيســتي
وحتال املق حات لكي ينظر في ا مالر األطـرا  يف دورتـيف الرابعـة والعشـرين دو  املـ  . (8)ابري 

لــــربانمج عمــــل ابريــــ  وئــــكل ا مــــع اؤقــــرار بضــــرورة ا ــــط ا مــــالر مبحتــــوى النتيلــــة الن ائيــــة 
 .(9)األطرا  ابملزيد من العمل لو ع الصيغة الن ائية لنتائج برانمج عمل ابري 

__________ 

  23-م أ/1و  14و 13و 10و 8  الفقــــــرات 22-م أ/1و  11و 10و 8  الفقــــــرات 21-م أ/1املقــــــررات  (6)
 .4الفقرة 

 .9  الفقرة 11-م أإ/1املقرر  (7)
 .FCCC/APA/2018/L.6ترد يف مرفق الوايقة  (8)
  انظــــر اجتمــــاا األطــــرا /مــــالر األطرا  الــــع أحالــــا مــــالر األطــــرا  إىل املقــــرراتل طــــ ا علــــ  مشــــاريع  (9)

 .1-م أ ت/3 ول ط ا عل  قائمة املقررات املعتمدة  انظر املقرر .24-م/1 املقرر
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  مسائل أخرى -راععاا  
 (من جدول األعمال 9 البند)

مل تـُثـ ر ن. و مـن جـدول األعمـال يف جلسـتيف العشـرينظر فريـق اتفـاق ابريـ  يف دـعا البنـد  -16
 . مسائل أخرى ومل يُنظر في اأيف 

  اخ  ام السورة وال قرير امل علق هبا -خامساا  
 (من جدول األعمال 10 البند)

نظر فريق اتفاق ابري   يف جلسـتيف الثانيـة والعشـرين  يف مشـروا التقريـر املتعلـق هبـعا اجلـزء  -17
 .مبساعدة األمانة - نيابة عن املقررة -   التقريرمن الدورة وأذ  لرئيستييف املتشاركتني أب  تكم  

ديسـمرب  /كـانو  األول  8املعقـودة يف   لفريـق اتفـاق ابريـ  الثالثة والعشـرينويف اجللسة  -18
ي ــة الفرعيــة للمشــورة والي ــة الفرعيــة للتنفيــع  تقــدمت مــن ال لكــابلئــ اع مــع اجللســة الرابعــة ل

مع كل من رئـي  الي ـة الفرعيـة للمشـورة ورئـي  الي ـة   الرئيستا  املتشاركتا  لفريق اتفاق ابري 
ابلشكر صكومة بولندا وملدينة كاتوفيتسيف عل  حسن الضيافة وعل  تـوف  املرافـق   الفرعية للتنفيع

ابةـم  بيـاانا  12 طرفـاا ببيـاانت  من ـا 14 وأدىل  ثلـو .واملناخ املوا  للمضـي قـدماا يف املفاو ـات
 واجملموعـة العربيـة  وحتالف الدول اجلزرية الصـغ ة  اجملموعة األفريقية   ألموعات األطرا   ودي

 والحتـاد األوروو والـدول األعضـاء فيـيف  وألموعـة ةـ مة البي ـة  واألرجنتني وأوروريـوايف والربازيـل 
 وأقـل البلـدا   ـواا  والرابطـة املسـتقلة لبلـدا  أمريكـا ال تينيـة والكـاري   والصـني  77 ـالـ وألموعـة

 .واجملموعة اجلامعة وائت   بلدا  الغاابت املط ة  والبلدا  النامية املتقاربة التفك  
 . اختتام الدورة علن  ويف داية اجللسة العامة املش كة  أُ  -19

    


