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 الفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس
 من الدورة األوىلاجلزء السابع 
 ٢٠١٨األول/ديسمرب  كانون  ٨-٢كاتوفيتسه، 

 )ب( من جدول األعمال٢البند 
 املسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال وشروحه  
 مذكرة من األمينة التنفيذية  

 جدول األعمال -أولا  
 افتتاح الدورة. -١
 املسائل التنظيمية: -٢

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

 بشأن ما يلي: ٢١-م أ/١مزيد من اإلرشادات فيما خيص اجلزء املتعلق ابلتخفيف يف املقرر  -3
 ؛٢6يف الفقرة خصائص املسامهات احملددة وطنياً، على النحو احملدد  )أ( 
وطنيواً وشوفافيت ا وف م وا، علوى النحوو معلومات لتيسري وضووح املسوامهات احملوددة  )ب( 

 ؛٢٨احملدَّد يف الفقرة 
 .3١حساب مسامهات األطراف احملددة وطنياً، على النحو احملدَّد يف الفقرة  )ج( 

 ١١و ١٠مزيود مون اإلرشووادات فيموا خيووص الوبق  املتعلووق ابلتكيوف املشووار إليوه يف الفقوورت   -4
 لة أمور، عنصراً من عناصر املسامهات احملددة وطنياً.من اتفاق ابريس بوصفه، يف مج 7من املادة 
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الطرائوووق واإلجوووراءات واملبوووادي التوجي يوووة إلطوووار الشوووفافية اموووا  ابإلجوووراءات والووودعم  -5
 من اتفاق ابريس. ١3املشار إليه يف املادة 

 اق ابريس:من اتف ١4املسائل املتعلقة بعملية استخق  احلصيلة العاملية املشار إلي ا يف املادة  -6
 حتديد مصادر املدخقت الستخق  احلصيلة العاملية؛ )أ( 
 وضع طرائق استخق  احلصيلة العاملية. )ب( 

الطرائق واإلجراءات القزمة لفعالية سري عمل اللجنة املعنيوة بتيسوري التنفيوت وتعزيوز االمت وال  -7
 من اتفاق ابريس. ١5من املادة  ٢املشار إلي ا يف الفقرة 

 ئل أخرى تتعلق بتنفيت اتفاق ابريس:مسا -٨
التحضووري لعقوود الوودورة األو  ملووافر األطووراف العاموول بوصووفه اجتمووا  األطووراف  )أ( 

 يف اتفاق ابريس؛
تقيوووويم التقوووودم الووووتئ أحرزتووووه ا ياتووووان الفرعيتووووان وا ياووووات املنشووووأة فيمووووا يتعلووووق  )ب( 

، بغيوووة تعزيوووز ٢١-م أ/١ن املقووورر ابألعموووال املنوطوووة بوووا قوجوووب اتفووواق ابريوووس واجلوووزء ال الووو  مووو
وتيسوري التنسوويق واالتسوواق يف تنفيووت بوور مك العموول وكوتلا، عنوود االقتضوواء، بغيووة ا ووا  إجووراءات 

 قد تشمل تقدمي توصيات.
 مسائل أخرى. -9

 اختتام الدورة والتقرير املتعلق با. -١٠

 شروح جدول األعمال -اثنياا  
 افتتاح الدورة -1 

اتفق الفريق العامول املخصوص املعوت ابتفواق ابريوس )فريوق اتفواق ابريوس( يف ءايوة اجلوزء  -١
 ،٢٠١٨أيلول/سوبتمرب  9إ   4السادس مون دورتوه األو ، املعقوود يف ابنكووا بتايلنود، يف الفو ة مون 

ع علووى مواصوولة تعليووق أعمووال دورتووه األو . وسوويسعقد اجلووزء السووابع موون دورتووه األو  ابالقوو ان موو
الوودورة التاسووعة واألربعوو  لكوول موون ا ياتوو  الفوورعيت  يف كاتوفيتسووه ببولنوودا. وسووت أس الرئيسووتان 
املتشوواركتان لفريووق اتفوواق ابريووس، السوويدة سووارة ابعشوون )األطووراف قووري املدرجووة يف املرفووق األول 

لسوووة العاموووة لقتفاقيوووة( والسووويدة جوووو تينووودال )األطوووراف املدرجوووة يف املرفوووق األول لقتفاقيوووة(، اجل
 .٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٢األو  يف هته الدورة يوم األحد، 

 املسائل التنظيمية -2 
 انتخاب أعضاء املكتب )أ( 

انتخووب فريووق اتفوواق ابريووس يف اجلووزء الرابووع موون دورتووه األو  السوويدة ابعشوون والسوويدة تينوودال  -٢
ف املدرجووووة يف املرفووووق األول لقتفاقيووووة( رئيسووووت  متشوووواركت  للفريووووق والسوووويدة ا  سريزيسووووكو )األطوووورا

 .(١)٢٠١٨مقررًة، ومجيع ّن لوالية اثنية على التوايل مدهتا سنة واحدة حىت كانون األول/ديسمرب 
__________ 

 .6و 4، الفقراتن FCCC/APA/2017/4الوثيقة  (١)
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 إقرار جدول األعمال )ب( 
. (٢)أقوورَّ فريووق اتفوواق ابريووس جوودول أعمووال دورتووه األو  يف اجلووزء األول موون هووته الوودورة -3

، رأى الفريوق يف اجلوزء ال وان ٢٠١6تشورين ال وان/نوفمرب  4ق ابريوس يف وعلى إثر بدء نفا  اتفا
التحضوري "من دورته األو  أال لزوم لعمل إضايف يف إطار البند الفرعي من جدول أعماله املعنون 

، فعسّدل جدول األعمال. وسيكون جودول األعموال املعودَّل الوتئ أسقور (3)"لبدء نفا  اتفاق ابريس
. (4)ة هووو نفسووه جوودول األعمووال املعتموود يف اجلووزء السووابع موون دورة الفريووق األو لألجووزاء القحقوو

)أ( مووون جووودول ٨وسيسوووتمر تنووواول املسوووائل املتعلقوووة بصوووندوق التكيوووف يف إطوووار البنووود الفرعوووي 
التحضري لعقد الدورة األو  ملافر األطراف العامل بوصفه اجتما  األطوراف يف "األعمال املعنون 

 .(5)"اتفاق ابريس

 تنظيم أعمال الدورة )ج( 
سوووتق ح الرئيسوووتان املتشووواركتان علوووى الفريوووق أن يتبوووع يف اجلوووزء السوووابع مووون دورتوووه األو   -4

 :(6)الطرائق التالية لتنظيم أعماله
من جدول األعمال، يف إطوار فريوق اتصوال  ٨-3سيواصل الفريق تناول البنود  )أ( 
 واحد؛

األقوول خووقل الوودورة: يف جلسووة افتتاحيووة  سوويجتمع فريووق االتصووال موورت  علووى )ب( 
لتحديوود اهوواه العموول، ويف جلسووة ختاميووة لتقيوويم نتووائك الوودورة واعتموواد االسووتنتاجات. و كوون أن 
يعقوود فريووق االتصووال جلسووات إضووافية لتقيوويم التقوودم احملوورز وتعووديل اإلرشووادات والنظوور يف إدخووال  

 كل ما قد يلزم من تغيريات على تنظيم الدورة؛
سيضطلع فريق االتصال بعمل تقت لكل بند مون البنوود املوضووعية مون جودول  )ج( 

األعمال؛ وسيعكف ميّسران متشاركان على تيسري العمل املضطلع به يف إطار كل بنود. وسوتعلن 
الرئيسووتان املتشوواركتان لفريووق اتفوواق ابريووس عوون فريووق امليسوورين يف بووق  إ  األطووراف قبوول انعقوواد 

 مون جودول األعموال، ٨قت كاف. وستيسران املشاورات قري الرمسية بشأن البند الدورة املستأنفة بو 
فيمووا عوودا املسووائل املتعلقووة بصووندوق التكيووف، الوون سيتشووارا شخصووان يف تيسووريها، علووى قوورار 

 املمارسة السابقة؛
سووتسبت ل ج ووود لضوومان توووفري الوقووت الووقزم للتفوواوو علووى مجيووع البنووود ضوومن  )د( 

 كوون الوتحكم فيوه ويسومر لألطووراف ابملشواركة الفعالوة، وسويستفادى قوودر  جودول زموت للجلسوات
اإلمكوووان توووزامن املشووواورات قوووري الرمسيوووة بشوووأن بنوووود جووودول األعموووال الووون تنطووووئ علوووى توووراب  

 موضوعي؛

__________ 

 .9، الفقرة FCCC/APA/2016/2الوثيقة  (٢)
 .9، الفقرة FCCC/APA/2016/4الوثيقة  (3)
 .5، الفقرة FCCC/APA/2017/1انظر الوثيقة  (4)
 .5، الفقرة FCCC/APA/2016/4انظر الوثيقة  (5)
 .٢١، الفقرة FCCC/APA/2016/2انظر الوثيقة  (6)



FCCC/APA/2018/5 

GE.18-17016 4 

سوووتقدم الرئيسوووتان املتشووواركتان لفريوووق اتفووواق ابريوووس، عنووود افتتووواح جلسوووة فريوووق  )هو( 
للميسرين املتشارك  بشأن اهاه عمل الدورة والنتوائك املتوقعوة االتصال، والية وإرشادات واضحة 

منوووه. وكلموووا تطوووور العمووول أعيووود تقيووويم اإلرشوووادات، وتعوووديل ا إ ا لوووزم األمووور. وسيسووومر أسووولوب 
 العمل هتا إبعداد استنتاجات بشأن كل بند موضوعي من بنود جدول األعمال.

دها رؤسواء فريوق اتفواق ابريوس وا ياوة ، الون سيشو ا يف إعودا(7)وستقدم متكرة األفكار -5
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )هياوة املشوورة( وا ياوة الفرعيوة للتنفيوت )هياوة التنفيوت( وتتواح 

 .(٨)، مزيداً من التفاصيل بشأن تنظيم أعمال الدورة٢٠١٨يف منتصف تشرين األول/أكتوبر 
موون الوودورة األو  لفريووق اتفوواق ابريووس وستسنشوور علووى الصووفحة الشووبكية للجووزء السووابع  -6

. واملنودوبون مودعوون إ  الرجوو  إ  اجلودول الوزمت العوام (9)معلومات مفصلة عون أعموال الودورة
، وإ  االطووق  ابنتظووام علووى شاشووات الوودائرة (١٠)وإ  الوورب مك اليووومي الووتئ يسنشوور أثنوواء الوودورة

التلفزيونية املغلقة ملعرفة اجلدول الزمت احملدَّث ألعمال فريق اتفاق ابريس. ولقسوتفادة إ  أقصوى 
حوود نكوون موون وقوووت التفوواوو، وضوومان اختتوووام الوودورة يف املوعوود املقووورر، سوويق ح رؤسوواء فريوووق 

ابلتشواور موع األطوراف وبطريقوة شوفافة، ءسسجواً لكسوب  اتفاق ابريس وهياة التنفيت وهياة املشوورة،
 الوقووت يف تنظوويم جلسووات الوودورة وحتديوود جوودو ا الووزمت، اخووتين يف احلسووبان االسووتنتاجات السووابقة

. ويف هوتا السوياق، سويق ح رؤسواء فريوق اتفواق ابريوس (١١) ات الصولة الصوادرة عون هياوة التنفيوت
وقوووف أعموووال األفرقوووة ومواعيووود ءائيوووة لتقووودمي االسوووتنتاجات وهياوووة املشوووورة وهياوووة التنفيوووت اجوووااًل ل

 لضمان إاتحت ا أثناء اجللسة العامة امتامية جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة.

 من جدول األعمال ٨-3 البنود  
لتيسووووري املووووداوالت يف اجلووووزء السووووابع موووون الوووودورة األو  لفريووووق اتفوووواق ابريووووس، سوووويتناول  -7

أعوووقه، التقووودم احملووورز حوووىت ا ن  5موووتكرة األفكوووار املشووو كة، املشوووار إلي وووا يف الفقووورة الرؤسووواء يف 
وسيحددون سبل املضي قدماً، قا يف  لا مق حات نصية كفيلة قساعدة األطراف على التقدم 

. ولوووتلا ينبغوووي قوووراءة الشوووروح مق نوووة ابملعلوموووات الوووواردة يف موووتكرة األفكوووار (١٢)يف املفاوضوووات
 واإلضافات امللحقة با.املش كة 

__________ 

 .https://unfccc.int/event/apa-1-7ستتاح يف الراب  التايل:  (7)
 .١٨، الفقرة FCCC/APA/2018/4انظر الوثيقة  (٨)
(9) https://unfccc.int/event/apa-1-7. 
(١٠) https://unfccc.int/dp-cop24. 
 .٢٢١-٢١٨، الفقرات FCCC/SBI/2014/8الوثيقة  (١١)
 أعقه. ٨انظر احلاشية  (١٢)

https://unfccc.int/event/apa-1-7
https://unfccc.int/event/apa-1-7
https://unfccc.int/dp-cop24
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 21-م أ/1مزيددد مددن اإلرشدداما  فيمددا اددص اجلددزء املتع ددق ابلتخفيدد    امل ددرر  -3 
 بشأن ما ي ي:

 26خصائص املسامها  احملدمة وطنياا، ع ى النحو احملدَّم   الف رة  )أ( 

احملددَّم   مع وما  لتيسّي وضوح املسامها  احملدمة وطنياا وشفافيتها وفهمهدا، ع دى النحدو  )ب( 
 28الف رة 

 31حساب مسامها  األطراف احملدمة وطنياا، ع ى النحو احملدَّم   الف رة  )ج( 
مون اتفواق ابريوس ين يسعود كول طورف  4مون املوادة  ٢: تقضوي الفقورة معلومات أساسية -٨

 ويسبلووم مسووامهات متتاليووة طووددة وطنيوواً يعتووزم حتقيق ووا ويتع وودها، وتوونص علووى أن تسووعى األطووراف
 إ  ا ا  تدابري  فيف طلية لتحقيق أهداف تلا املسامهات.

 :(١3)وطلب مافر األطراف إ  فريق اتفاق ابريس ما يلي -9
 أن يضع مزيداً من اإلرشادات بشأن خصائص املسامهات احملددة وطنياً؛ )أ( 
أن يضووع مزيووداً موون اإلرشووادات بشووأن املعلومووات الوون سووتقدم ا األطووراف موون  )ب( 

 تيسري وضوح املسامهات احملددة وطنياً وشفافيت ا وف م ا؛أجل 
أن يعووود، ابالسوووتناد إ  الووونس ك املسوووتحد ثة قوجوووب االتفاقيوووة والصوووكوا القانونيوووة  )ج( 

 .(١4)املتصلة با، حسب االقتضاء، إرشادات من أجل حساب مسامهات األطراف احملددة وطنياً 
والعشووورين، إ  فريوووق اتفووواق ابريوووس أن يعووود وطلوووب موووافر األطوووراف، يف دورتوووه احلاديوووة  -١٠

أعقه لكي ينظر في ا مافر األطراف العامل بوصفه اجتما   9اإلرشادات املشار إلي ا يف الفقرة 
 .(١5)األطراف يف اتفاق ابريس )مافر/اجتما  أطراف ابريس( ويعتمدها يف دورته األو 

ل اجلوزء السوادس مون دورة الفريوق وت واصل النظر يف هوتا البنود مون جودول األعموال خوق -١١
يف وثيقوووة ابنكووووا امتاميوووة، يف مرفوووق تقريووور  (١6)األو . وتوجووود وصووولة ابألداة اإلضوووافية املنقحوووة

 .(١7)الفريق عن اجلزء السادس من دورته األو 
، سووويسدعى فريوووق اتفووواق ابريوووس إ  ٢١-م أ/١مووون املقووورر  ١١: عموووًق ابلفقووورة اإلجوووراء -١٢

املسوووائل، مسوووتنداً إ  وثيقوووة ابنكووووا امتاميوووة ومس شوووداً قوووتكرة األفكوووار  مواصووولة نظوووره يف هوووته
 أعقه، بغية إجناز العمل بشأءا يف هته الدورة. 5املش كة املشار إلي ا يف الفقرة 

__________ 

 من اتفاق ابريس. 4من املادة  ١3. انظر أيضاً الفقرة 3١و ٢٨و ٢6، الفقرات ٢١-م أ/١املقرر  (١3)
 اتفاق ابريس. من 4من املادة  ١3انظر الفقرة  (١4)
 .3١و ٢٨و ٢6، الفقرات ٢١-م أ/١املقرر  (١5)
(١6) https://unfccc.int/documents/182109. 
 .FCCC/APA/2018/4الوثيقة  (١7)

https://unfccc.int/documents/182109
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مزيددددد مدددددن اإلرشدددداما  فيمدددددا اددددص الددددده يف املتع ددددق ابلتكيددددد  املشددددار إليددددده    -4 
ريس بوصفه،   مج دة أمدور، عنصدراا من اتفاق اب 7من املامة  11و 10 الف رتني

 من عناصر املسامها  احملدمة وطنياا 
موون اتفواق ابريووس علوى أن يقوودم كوول  7مون املووادة  ١٠: تونص الفقوورة معلوموات أساسووية -١3

طرف، حسب االقتضاء، بققاً عن التكيف وحيّدثه دورايً، و كن أن يشمل هتا البق  أولوايته 
والوودعم وخططووه وإجراءاتووه، دون التسووبب يف أئ عووبء إضووايف يقووع واحتياجاتووه يف لووال التنفيووت 

موون اتفوواق ابريووس علووى أن يسقوودَّم  7موون املووادة  ١١علووى البلوودان الناميووة األطووراف. وتوونص الفقوورة 
وّدث دورايً، حسوب االقتضوواء، كعنصور مون بققوات أو واثئوق أخوورى  الوبق  املتعلوق ابلتكيوف وحيس

 و/أو بققاً وطنياً. (١٨)ف وطنية و/أو مسامهة طددة وطنياً أو مق  ً با، قا يشمل خطة تكي
وت واصل النظر يف هوتا البنود مون جودول األعموال خوقل اجلوزء السوادس مون دورة الفريوق  -١4

 يف وثيقة ابنكوا امتامية. (١9)األو . وتوجد وصلة ابألداة اإلضافية املنقحة
، سووويسدعى فريوووق اتفووواق ابريوووس إ  ٢١-م أ/١مووون املقووورر  ١١: عموووًق ابلفقووورة اإلجوووراء -١5

مواصووولة نظوووره يف هوووته املسوووألة، مسوووتنداً إ  وثيقوووة ابنكووووا امتاميوووة ومس شوووداً قوووتكرة األفكوووار 
 أعقه، بغية إجناز العمل بشأن هته املسألة يف هته الدورة. 5املش كة املشار إلي ا يف الفقرة 

اخلددداإل ابإلجدددراءا  شدددفافية الاءا  واملهدددامل التوجيهيدددة إلطدددار الطرائدددق واإلجدددر  -5 
 من اتفاق ابريس 13والدعم املشار إليه   املامة 

موون اتفوواق ابريووس إبنشوواء إطووار الشووفافية امووا   ١3: قضووت املووادة معلومووات أساسووية -١6
وقوودم  (٢٠)ابإلجووراءات والوودعم. وأطلووق مووافر األطووراف مبووادرة بنوواء القوودرات موون أجوول الشووفافية

. واستناداً إ  امربة (٢١)فية اإلجراءات والدعم يف إطار اتفاق ابريسإرشادات للمضي قدماً بشفا
مووون  ١3املسووتمدة مووون ال تيبوووات املتصووولة ابلشوووفافية قوجوووب االتفاقيوووة، وتفصووويًق ألحكوووام املوووادة 

اتفوواق ابريووس، يعتموود مافر/اجتمووا  أطووراف ابريووس، يف دورتووه األو ، طرائووق وإجووراءات ومبووادي 
 .(٢٢)االقتضاء، من أجل شفافية اإلجراءات والدعمتوجي ية مش كة، حسب 

وطلووب مووافر األطووراف، يف دورتوووه احلاديووة والعشوورين، إ  فريوووق اتفوواق ابريووس أن يضوووع  -١7
مون اتفواق  ١3من املوادة  ١3توصيات بشأن الطرائق واإلجراءات واملبادي التوجي ية وفقاً للفقرة 

عمليووات االسووتعراو والتحوودي  القحقووة، ابريووس، وأن حيوودد سوونة أول اسووتعراو وحتوودي   ووا و 
حسب االقتضاء، على ف ات منتظمة، كي ينظر في ا مافر األطراف يف دورته الرابعوة والعشورين، 

. وطلوب (٢3)بغية إحالت ا إ  مافر/اجتموا  أطوراف ابريوس لينظور في وا ويعتمودها يف دورتوه األو 
يق اتفاق ابريس أيضاً أن يقدم تقريراً عن حالة مافر األطراف، يف دورته احلادية والعشرين، إ  فر 

تقووودم األعموووال املتعلقوووة بوووته الطرائوووق واإلجوووراءات واملبوووادي التوجي يوووة يف الووودورات املقبلوووة ملوووافر 
 .(٢4)٢٠١٨األطراف، وأن خيتتم هته األعمال يف موعد ال يتجاوز سنة 

__________ 

 من اتفاق ابريس. 4من املادة  ٢انظر الفقرة  (١٨)
(١9) https://unfccc.int/documents/182087. 
 .٨٨-٨4، الفقرات ٢١-م أ/١املقرر  (٢٠)
 .9٨-٨9، الفقرات ٢١-م أ/١املقرر  (٢١)
 من اتفاق ابريس. ١3من املادة  ١3عمقً ابلفقرة  (٢٢)
 .9١، الفقرة ٢١-م أ/١املقرر  (٢3)
 .96، الفقرة ٢١-م أ/١املقرر  (٢4)

https://unfccc.int/documents/182087
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السوادس مون دورة الفريوق وت واصل النظر يف هوتا البنود مون جودول األعموال خوقل اجلوزء  -١٨
 يف وثيقة ابنكوا امتامية. (٢5)األو . وتوجد وصلة ابألداة اإلضافية املنقحة

، سوووويسدعى فريووووق اتفوووواق ابريووووس إ  ٢١-م أ/١موووون املقوووورر  ١١: عمووووقً ابلفقوووورة اإلجووووراء -١9
كوار املشو كة مواصلة نظره يف هته املسألة، مستنداً إ  وثيقة ابنكوا امتامية ومس شداً قتكرة األف

 أعقه، بغية إجناز العمل بشأن هته املسألة يف هته الدورة. 5املشار إلي ا يف الفقرة 

من  14إليها   املامة املسائل املتع  ة بعم ية استخ إل احلصي ة العاملية املشار  -6 
 اتفاق ابريس

 حتديد مصامر املدخ   لستخ إل احلصي ة العاملية )أ( 

 استخ إل احلصي ة العامليةوضع طرائق  )ب( 
موون اتفوواق ابريووس ين يضووطلع مافر/اجتمووا  أطووراف  ١4: تقضووي املووادة معلومووات أساسووية -٢٠

ابريس دورايً ابسوتخق  حصويلة تنفيوت اتفواق ابريوس لتقيويم التقودم اجلمواعي احملورز روو حتقيوق قورو 
(، و لووا بطريقووة شوواملة "العامليووةاسووتخق  احلصوويلة "هووتا االتفوواق وأهدافووه الطويلووة األجوول )عمليووة 

وتيسريية، مع مراعاة مسائل التخفيف والتكيوف ووسوائل التنفيوت والودعم، ويف ضووء اإلنصواف وأفضول 
املعووارف العلميووة املتاحووة. وسيضووطلع مافر/اجتمووا  أطووراف ابريووس يول عمليووة السووتخق  احلصوويلة 

 .(٢6)ر خقف  لامث كل مخس سنوات بعدئت ما مل يقرّ   ٢٠٢3العاملية يف سنة 
وطلووب مووافر األطوووراف، يف دورتووه احلاديوووة والعشوورين، إ  فريووق اتفووواق ابريووس أن حيووودد  -٢١

مصادر املدخقت الستخق  احلصيلة العاملية ويضع طرائقه ويقّدم إليوه تقريوراً لكوي يسعودَّ توصوية 
 .(٢7)إ  مافر/اجتما  أطراف ابريس لينظر في ا ويعتمدها يف دورته األو 

وت واصل النظر يف هوتا البنود مون جودول األعموال خوقل اجلوزء السوادس مون دورة الفريوق  -٢٢
 يف وثيقة ابنكوا امتامية. (٢٨)األو . وتوجد وصلة ابألداة اإلضافية املنقحة

، سووويسدعى فريوووق اتفووواق ابريوووس إ  ٢١-م أ/١مووون املقووورر  ١١: عموووًق ابلفقووورة اإلجوووراء -٢3
، مسوووتنداً إ  وثيقوووة ابنكووووا امتاميوووة ومس شوووداً قوووتكرة األفكوووار مواصووولة نظوووره يف هوووته املسوووائل
 أعقه، بغية إجناز العمل بشأءا يف هته الدورة. 5املش كة املشار إلي ا يف الفقرة 

الطرائدددق واإلجدددراءا  ال عمدددة لفعاليدددة سدددّي عمدددل ال لندددة املعنيدددة بتيسدددّي التنفيدددذ  -7 
 من اتفاق ابريس 15من املامة  2 وتعزيز المتثال املشار إليها   الف رة

من اتفاق ابريس إبنشواء اليوة لتيسوري  ١5من املادة  ١: قضت الفقرة معلومات أساسية -٢4
مون املوادة نفسو ا علوى أن تتوألف  ٢تنفيت أحكام هتا االتفاق وتعزيز االمت وال لوه. وتونص الفقورة 

موول قوجووب الطرائووق واإلجووراءات موون املووادة نفسوو ا، ابلع 3ا ليووة موون جلنووة تضووطلع، وفقوواً للفقوورة 
 الن يعتمدها مافر/اجتما  أطراف ابريس يف دورته األو .

__________ 

(٢5) https://unfccc.int/documents/182088. 
 من اتفاق ابريس. ١4من املادة  ٢و ١الفقراتن  (٢6)
 .١٠١و 99، الفقراتن ٢١-م أ/١املقرر  (٢7)
(٢٨) https://unfccc.int/documents/182097. 

https://unfccc.int/documents/182088
https://unfccc.int/documents/182097
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وطلووب مووافر األطووراف، يف دورتوووه احلاديووة والعشوورين، إ  فريوووق اتفوواق ابريووس أن يضوووع  -٢5
أعوووقه حوووىت  ٢4الطرائوووق واإلجوووراءات القزموووة لفعاليوووة سوووري عمووول اللجنوووة املشوووار إلي وووا يف الفقووورة 

لفريق عمله بشأن هته الطرائق واإلجراءات كي ينظر في ا مافر/اجتما  اتفواق ابريوس يستكمل ا
 .(٢9)ويعتمدها يف دورته األو 

وت واصل النظر يف هوتا البنود مون جودول األعموال خوقل اجلوزء السوادس مون دورة الفريوق  -٢6
 ة.يف وثيقة ابنكوا امتامي (3٠)األو . وتوجد وصلة ابألداة اإلضافية املنقحة

، سووويسدعى فريوووق اتفووواق ابريوووس إ  ٢١-م أ/١مووون املقووورر  ١١: عموووًق ابلفقووورة اإلجوووراء -٢7
مواصووولة نظوووره يف هوووته املسوووألة، مسوووتنداً إ  وثيقوووة ابنكووووا امتاميوووة ومس شوووداً قوووتكرة األفكوووار 

 أعقه، بغية إجناز العمل بشأءا يف هته الدورة. 5املش كة املشار إلي ا يف الفقرة 

 ل أخرى تتع ق بتنفيذ اتفاق ابريسمسائ -8 
 التحضّي لع د الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف   اتفاق ابريس )أ( 

ت ييم الت دم الذي أحرعته اهليئتدان الفرعيتدان واهليئدا  املنشدأة فيمدا يتع دق ابألعمدال املنوطدة  )ب( 
، بغيدة تعزيدز وتيسدّي التنسديق 21-م أ/1 درر املهبا مبوجب اتفاق ابريس واجلزء الثالد  مدن 

والتسداق   تنفيدذ بدر مل العمددل وكدذل ، عندد القتضداء، بغيددة اتداد إجدراءا  قدد تشددمل 
 ت دمي توصيا 

: قووورر موووافر األطوووراف أن يتووووّ  فريوووق اتفووواق ابريوووس التحضوووري لعقووود معلوموووات أساسوووية -٢٨
رر موووافر األطوووراف أيضووواً اإلشوووراف علوووى تنفيوووت الووودورة األو  ملافر/اجتموووا  أطوووراف ابريوووس. وقووو

، املقورر أن تضوطلع ٢١-م أ/١بر مك العمول الناشوع عون الطلبوات  ات الصولة الوواردة يف املقورر 
 .(3١)به ا ياتان الفرعيتان وا ياات املنشأة يف إطار االتفاقية

سوائل يف إطوار البنود واتفق الفريق يف اجلزء ال ان مون دورتوه األو  علوى النظور يف هوته امل -٢9
التحضووري لعقوود الوودورة األو  ملووافر األطووراف العاموول ")أ( موون جوودول أعمالووه، املعنووون ٨الفرعووي 

 .(3٢)"بوصفه اجتما  األطراف يف اتفاق ابريس

 املسائل املتعلقة بصندوق التكيف  
روتوكوول  استجابًة للدعوة الن وج  ا مافر األطراف العامل بوصوفه اجتموا  األطوراف يف ب -3٠

، أحوووال موووافر األطوووراف، يف دورتوووه ال انيوووة والعشووورين، املسوووائل (33)كيوتوووو يف دورتوووه احلاديوووة عشووورة
. وابإلضوافة إ   لوا، طلوب موافر األطوراف، (34)املتعلقة بصندوق التكيف إ  فريوق اتفواق ابريوس

يف تلوووا الووودورة، إ  فريوووق اتفووواق ابريوووس أن يتنووواول، أثنووواء النظووور يف األعموووال التحضوووريية القزموووة 
__________ 

 .١٠3، الفقرة ٢١-م أ/١املقرر  (٢9)
(3٠) https://unfccc.int/documents/182082. 
 .9و ٨، الفقراتن ٢١-م أ/١املقرر  (3١)
 .5، الفقرة FCCC/APA/2016/4الوثيقة  (3٢)
 .9، الفقرة ١١-أإم /١املقرر  (33)
 .١٨، الفقرة FCCC/CP/2016/10الوثيقة  (34)

https://unfccc.int/documents/182082
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يتعلووق بصووندوق التكيووف، ترتيبووات اإلدارة وال تيبووات املاسسووية والضووما ت وطرائووق التشووغيل  فيمووا
 .(35)يساملتعلقة بصندوق التكيف قا يفيد اتفاق ابر 

واصول النظوور يف املسوائل املتصوولة بصووندوق التكيوف يف اجلووزء السوادس موون دورة الفريووق ت  و  -3١
 يف وثيقة ابنكوا امتامية. (36)األو . وتوجد وصلة ابألداة اإلضافية املنقحة

، سويسدعى فريوق اتفواق (37): عمًق بطلب موافر األطوراف يف دورتوه ال انيوة والعشوريناإلجراء -3٢
 مواصووولة نظوووره يف هوووته املسوووائل، مسوووتنداً إ  وثيقوووة ابنكووووا امتاميوووة ومس شوووداً قوووتكرة ابريوووس إ 

 أعقه، بغية إجناز العمل بشأءا يف هته الدورة. 5األفكار املش كة املشار إلي ا يف الفقرة 

 املسائل اإلضافية املمكنة  
النظور يف املسوائل اإلضوافية واصل فريق اتفاق ابريس، يف اجلزء السوادس مون دورتوه األو ،  -33

يف وثيقووووة  (39)املتعلقووووة بتنفيووووت اتفوووواق ابريووووس. وتوجوووود وصوووولة ابألداة اإلضووووافية املنقحووووة (3٨)املمكنووووة
 ابنكوا امتامية.

: سووويسدعى فريوووق اتفووواق ابريوووس إ  مواصووولة نظوووره يف هوووته املسوووائل، مسوووتنداً إ  اإلجوووراء -34
أعوقه، بغيوة  5األفكوار املشو كة املشوار إلي وا يف الفقورة وثيقوة ابنكووا امتاميوة ومس شوداً قوتكرة 

 إجناز العمل بشأءا يف هته الدورة.

 مسائل أخرى -9 
 ستسبح  يف إطار هتا البند من جدول األعمال أئ مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة. -35

 اختتام الدورة والت رير املتع ق هبا -10 
 ابلدورة علوى فريوق اتفواق ابريوس كوي ينظور فيوه ويعتموده،بعد عرو مشرو  التقرير املتعلق  -36

 ستعلن الرئيستان املتشاركتان اختتام الدورة.
    

__________ 

 .١4، الفقرة ٢٢-م أ/١املقرر  (35)
(36) https://unfccc.int/documents/182117. 
 .١٨، الفقرة FCCC/CP/2016/10انظر الوثيقة  (37)
( طرائوق اإلبوق  كول سونت  عون املعلوموات املاليوة املتعلقوة بتقودمي املووارد املاليوة ١هي: )املسائل اإلضافية املمكنة  (3٨)

( التوجي ووات األوليووة الصووادرة موون ٢موون اتفوواق ابريووس؛ ) 9موون املووادة  5العامووة إ  البلوودان الناميووة وفقوواً للفقوورة 
دوق األخضووور للمنووواق ومرفوووق البياوووة مافر/اجتموووا  أطوووراف ابريوووس إ  الكيوووان  التشوووغيلي  لصليوووة املاليوووة )الصووون

؛ ٢١-م أ/١مووون املقووورر  63-6١و 5٨مووون اتفووواق ابريوووس والفقووورات  9مووون املوووادة  ٨العامليوووة( قوجوووب الفقووورة 
التوجي وووات األوليوووة الصوووادرة مووون مافر/اجتموووا  أطوووراف ابريوووس إ  صوووندوق أقووول البلووودان  وووواً والصوووندوق  (3)

( توجي وات مافر/اجتموا  أطوراف ابريوس بشوأن 4؛ )٢١-م أ/١ملقورر مون ا 5٨اما  بتغري املنواق وفقواً للفقورة 
( حتديوود هوودف  5موون اتفوواق ابريووس؛ ) 4موون املووادة  ١١تعووديل املسووامهات الراهنووة احملووددة وطنيوواً قوجووب الفقوورة 

 .٢١-م أ/١من املقرر  53كمي مجاعي جديد بشأن التمويل وفقاً للفقرة 
(39) https://unfccc.int/documents/182077. 
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