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 اا  اح الدهري -أهالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

 فريـ ) بـاري  باتفـاق املعـي املخصـ  العامـل للفريـ  األوىل الـدورة مـن الثاين اجلزء ُعقد -1
 تشـــــرين الثـــــاين  14إىل  7مـــــن الفـــــ ة  يف املغـــــرب  مبـــــرا    إغلـــــ   بـــــاب يف( بـــــاري  اتفـــــاق
 .2016 نوفمرب

 األطــرا ) باشــا  ســارا الســيدة بــاري   اتفــاق لفريــ  املتشــار تا  الرئيســتا  وافتتحــ   -2
 اجللســـة( األول املرفــ  يف املدرجـــة األطــرا ) تينـــدال جــو والســـيدة( األول املرفــ  يف املدرجـــة غــر

ـــ األوىل دورتـــ  يف للفريـــ  السادســـة العامـــة   ورّحبتـــا 2016تشـــرين الثـــاين نوفمرب  7وم الثنـــ   ي
  جبميع األطرا  واملراقب .

 اجلزريـة الـدول وحتـالف األفريقيـة  اجملموعـة باسـم بيانـات منهـا ببيانـات  طرفاا  12 وأدىل -3
 الغابــــات أمــــم تال وائــــ أمريكتنــــا  لشــــعوب البوليفــــار  والتحــــالف العربيــــة  واجملموعــــة الصــــغرة 
والصــ    77وجمموعــة الســالمة البي يــة  والحتــاد األوروا ودولــ  األعضــاء  وجمموعــة الـــ  املطــرة 

 وأُديل والرابطــة املســتقلة لبلــدا  أمريكــا الالتينيــة والكــاريد  وأقــل البلــدا  اــواا  واجملموعــة اجلامعــة.
ت غــر ومنظمــا والصــناعة  األعمــال بقطــاع  تُعــى حكوميــة غــر منظمــات باســم أيضــاا  ببيانــات

حكوميــة بي يـــة  ومنظمــات غـــر حكوميــة تُعـــى بــاملزارع   ومنظمـــات تُعــى بالشـــعوب األ ـــلية  
ومنظمـــات غـــر حكوميـــة نقابيـــة  ومنظمـــات غـــر حكوميـــة تُعـــى بالنســـاء وبالقضـــايا اجلنســـانية  

  ومنظمات غر حكومية تُعى بالشباب.

 ئل ال نظيميةالمسا -ثا ياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 ا  خاب أجضاي المك ب  -ألف 

 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرع  

تشـرين  7نظر فري  اتفاق باري  يف هـاا البنـد الفرعـ  يف جلسـت  السادسـة املعقـودة يف  -4
 الثاين نوفمرب  ولحظ أن  ل يلزم اختاذ أ  إجراء يف هاه اجللسة. 

 إقرار جدهل ااجمال -باي 

 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرع  

 20املعقــودة يف  أقــر فريــ  اتفــاق بــاري  جــدول أعمــال دورتــ  األوىل يف جلســت  الثانيــة -5
واســـتةابةا للــــدعوة الـــمت وجههــــا مـــ بر األطـــرا  العامــــل بو ـــف  اجتمــــا   .(1)2016أيار مـــايو 

__________ 

(1) FCCC/APA/2016/2   9الفقرة.  
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يـــة عشـــرة  أحـــال مـــ بر األطـــرا  يف دورتـــ  الثانيـــة األطـــرا  يف بروتو ـــول  يوتـــو يف دورتـــ  ا اد
واتفـ  هـاا الفريـ   يف  .(3()2)ق التكيـف إىل فريـ  اتفـاق بـاري والعشرين املسـائل املتعلقـة بصـندو 

يف هـــاه املســـائل يف  تشـــرين الثـــاين نوفمرب  علـــ  النظـــر 8جلســـت  العامـــة السادســـة  املعقـــودة يف 
ضـــر لعقـــد الـــدورة األوىل ملـــ بر األطـــرا  العامـــل )ب( مـــن جـــدول أعمالـــ    التح8إطـــار البنـــد 

 بو ف  اجتما  األطرا  يف اتفاق باري  . 

 تنظيم أجمال الدهري -جيم 

 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرع  

نظر فري  اتفاق باري  يف هاا البند الفرع  أثناء جلست  السادسـة ولحـظ أنـ  اتفـ  يف  -6
ونتيةـة لـال   أنشـ   .(4)ائـ  تنظـيم أعمالـ  يف هـاه الـدورةلـ  طر اجلزء األول من دورتـ  األوىل ع

يف إطار واحد  وأطل  الفري  مشاورات  8إىل  3فري  اتصال للنظر يف بنود جدول األعمال من 
غـر رييـة بشــل   ـل بنـد مــن بنـود جـدول األعمــال. ويّسـرت الرئيسـتا  املتشــار تا  لفريـ  اتفــاق 

ا  للمشاورات املتعلقة   يف ح  ُعّ  ميسرا  متشار 8باري  املشاورات غر الريية بشل  البند 
  عل  النحو التايل: 7إىل  3بكل بند من بنود جدول األعمال من 

مـــن جـــدول األعمـــال: الســـيد ســـ  ليـــانو تشـــي  )ســـنغافورة( والســـيدة  3البنـــد  )أ( 
 غرترود فولنسك  )النمسا(؛ 

مـــــن جـــــدول األعمـــــال: الســـــيد ريتشـــــارد مويـــــونغ  ) هوريـــــة تنزانيـــــا  4البنـــــد  )ب( 
 والسيدة بيث لفندر ) ندا(؛ املتحدة(

ــــد  )ج(  ــــدرو  5البن ــــانو غــــاو )الصــــ ( والســــيد أن مــــن جــــدول األعمــــال: الســــيد  ي
 ريكس و )الوليات املتحدة األمريكية(؛

من جدول األعمال: السيد جنم الدين ا سن )السودا ( والسيدة إلزه  6البند  )د( 
 برو  )لتفيا(؛

سيدة جان  فيلسو  )بليز( والسـيد بيـ  هـور  من جدول األعمال: ال 7البند  )هـ( 
  )أس اليا(.

تشرين الثاين نوفمرب  مشرو   14وأحال فري  التصال  يف جلست  اخلتامية املعقودة يف  -7
 الستنتاجات إىل فري  اتفاق باري  للنظر في  واعتماده. 

__________ 

  .9الفقرة   11- م أإ1انظر املقرر  (2)
(3) FCCC/CP/2016/10 18  الفقرة . 
(4) FCCC/APA/2016/2   21الفقرة. 
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 8 إلد 3 مء ااجمال جدهل بن ت جء ال قرير -ثال اا  
(5)من جدول األعمال( 8د البن إىل 3 البند)

  

 اإلجرايات  -1 

 14نظـــر فريــــ  اتفــــاق بـــاري  يف هــــاه البنــــود جمتمعـــةا يف جلســــت  الســــابعة املعقــــودة يف  -8
 تشرين الثاين نوفمرب  واعتمد الستنتاجات الواردة أدناه. 

 االس ن اجات -2 

  2016 نــوفمرب الثـاين تشـرين 4 يف بــاري  اتفـاق نفـاذ ببـدء بــاري  اتفـاق فريـ  رّحـب -9
 وشــةع. املنــا  تغــر ملواجهــة العامليــة التــدابر بتعزيــز األطــرا  التــزام علــ  يــدل هــاا أ  إىل مشــراا 
ام القيــ علــ  بــرقراره أو بقبولــ  أو بــاري  اتفــاق علــ  بالتصــدي  بعــد تقــم مل الــمت األطــرا  الفريــ 

 بــاري  اتفــاق نفــاذ بــدء بعــد أنــ   علــ  بــاري  اتفــاق فريــ  واتفــ  بــال  يف أقــرب وقــ   كــن.
 جـدول من( أ)8 الفرع  البند مبوجب ب  القيام يلزم إضايف عمل من هناك يعد مل مبكر  بشكل
   .باري  اتفاق نفاذ لبدء التحضر  أعمال  

تُفتــتا الــدورة األوىل ملــ بر األطــرا  العامــل  أ  املقــرر مــن إ  بــاري  اتفــاق فريــ  وقــال -10
تشرين  15بو ف  اجتما  األطرا  يف اتفاق باري  )م بر اجتما  أطرا  باري ( يوم الثالثاء 

 بـاري  اتفـاق فري  وأ د من اتفاق باري . 16من املادة  6  وفقاا للفقرة 2016الثاين  نوفمرب 
  اها من م بر األطرا  خبصوص عمل  يف املستقبل.قيتل إضافية توجيهات أ  لتنفيا مستعد أن 

 التحضـر  أعمالـ   جـدول مـن( ب)8 الفرعـ  البنـد إطـار يف بـاري   اتفـاق فري  ونظر -11
 النظـام يف   بـاري  اتفـاق يف األطـرا  اجتمـا  بو ـف  العامل األطرا  مل بر األوىل الدورة لعقد

ىل م بر اجتمــا  أطــرا  بــاري   عــن طريــ  مــ بر إ وقــدم بــاري  أطــرا  اجتمــا  ملــ بر الــداخل 
  .(6)األطرا   مشرو  مقرر بشل  هاه املسللة    ينظر في  ويعتمده

 العمـل يف قـدماا  املضـ  الـدورة  هـاه خـالل تسـى  قـد أنـ  إىل باري  اتفاق فري  وأشار -12
الكثـر  ـا ينبغـ  القيـام  هنـاك يـزال ل لكـن  .األعمـال جـدول يف املوضـوعية البنـود جبميـع املتعل 

بــ . ويف ضــوء بــدء النفــاذ املبكــر لتفــاق بــاري   ي  ــد فريــ  اتفــاق بــاري  التزامــ  بالعمــل بعنايــة 
 إحـرا  ضـرورة علـ  بـاري  اتفـاق فريـ  وشـدد وبسرعة لالضـطال  بوليتـ  يف أسـر  وقـ   كـن.

منسَّـ  يف تنـاول املسـائل  بـنه  األخـا  فالـة وعلـ  البنـود   يع خي  فيما ومتوا   متس  تقدم
ذات الصلة الـمت يُنظـر فيهـا يف إطـار ا ي ـة الفرعيـة للتنفيـا )هي ـة التنفيـا( وا ي ـة الفرعيـة للمشـورة 

  العلمية والتكنولوجية )هي ة املشورة(.

__________ 

  لالطال  عل  عناوين بنود جدول األعمال. FCCC/APA/2016/3 انظر الوثيقة (5)
   .1- م أ ت2 انظر املقرر (6)
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  2017 أبريــل نيســا  30 حبلــول آرائهـا  تقــدم إىل األطــرا  بـاري  اتفــاق فريــ  ودعـا -13
فع قُــدماا بالعمــل يف الفــ ة الــمت تلــ  اجلــزء الثالــث مــن دورتــ  األوىل املســتلنفة الــد ُســبل خبصــوص

( بشــكل متســ  ومتــوا   ومنســ   مــع مراعــاة املســائل ذات الصــلة الــمت توجــد 2017)أيار مــايو 
  .(7)قيد نظر هي ة التنفيا وهي ة املشورة

حنــو جــامع وشــفا  و فــ   علــ  العمــل مبوا ــلة التزامــ  جمــدَّداا  بــاري  اتفــاق فريــ  وأ ــد -14
 األوىل دورتـ  مـن الثالـث اجلـزء يف يطبِّـ  أ  عل  اتّف  الغاية   اه وحتقيقاا  وبتوجيٍ  من األطرا .

 دورتـ  من األول اجلزء يف اعتمدها قد  ا  المت عمل  تنظيم طرائ ( 2017 مايو أيار) املستلنفة
  .(8)(2016 مايو أيار) األوىل

ق بــاري  باملعلومــات الــمت قــدمتها األطــرا  واجلهــات املعنيــة مــن غــر اتفــا فريــ  ورّحــب -15
  .(11()10()9)األطرا  يف هاه الدورة وأحاط علماا بالوثائ  اإلعالمية املَعدَّة للدورة

 يف املدرجة املوضوعية البنود  يع بشل  تقدم من ُأحرِ  ما إىل باري  اتفاق فري  وأشار -16
ـــرو املشـــاورات غـــر  املبـــ َّ  النحـــو علـــ  أعمالـــ  جـــدول يف املـــا رات غـــر الرييـــة الـــمت أعـــدها ميسِّ

هاه  أ  عل  باري  اتفاق فري  واتف . (12)الريية بشل  هاه البنود  عل  مس وليتهم الشخصية
  .(13)املا رات ستفيد عمل  املستقبل 

  البنود من بند  ل بشل  املطلوب اإلضايف العمل

اخلــاص بــالتخفيف يف     مزيــد مــن اإلرشــادات فيمــا يتعلــ  بــاجلزء3فيمــا يتصــل بالبنــد  -17
بشل  مـا يلـ : )أ( خصـائ  املسـااات احملـددة وطنيـاا  علـ  النحـو احملـدد يف  21- م أ1املقرر 
 علــ  وفهمهــا  وشــفافيتها وطنيــاا  احملــددة املســااات وضــوح لتيســر معلومــات( ب)؛ 26الفقــرة 
( حســاب مســااات األطــرا  احملــددة وطنيــاا  علــ  النحــو ج) ؛28 الفقــرة يف إليــ  املشــار النحــو

__________ 

ينبغــــــــــــ  لمطــــــــــــرا  أ  تقــــــــــــدم آراءهــــــــــــا عــــــــــــرب البوابــــــــــــة الشــــــــــــبكية لتقــــــــــــدم البيانــــــــــــات يف املوقــــــــــــع التــــــــــــايل:  (7)
<http://www.unfccc.int/5900> . 

(8) FCCC/APA/2016/2   21الفقرة.  
 .<http://unfccc.int/5900> متاح يف املوقع الشبك  التايل: (9)

 . <http://unfccc.int/7478>متاح عل  هاا املوقع:  (10)
 (11) FCCC/APA/2016/INF.3  و2و Add.1و FCCC/APA/2016/INF.2  و2و Add.1و FCCC/APA/2016/INF.1 

  .2و Add.1و FCCC/APA/2016/INF.4  و2و Add.1و
ــرو  أ  تعكــ  بصــورة غــر رييــة ا راء الــمت أعــرب عنهــا  (12)  بعــا األطــرا  يُتــوخ  مــن املــا رات الــمت أعــدها امليسِّ

ولـــي   حـــآل ا   بشـــل  بنـــود جـــدول األعمـــال ذات الصـــلة  وهـــ  ل تعـــرّب بالضـــرورة عـــن آراء  يـــع األطـــرا .
الغــرم مــن املــا رات ا كــم مســبقاا علــ  مــا قــد ترغــب األطــرا  يف الضــطال  بــ  مــن أعمــال أخــرى ول منــع 

تــرد ا راء املقدمــة يف املــا رات مرتَّبــة حســب  ول األطــرا  مــن إبــداء آراء أخــرى قــد تكــو  لــديها يف املســتقبل.
  درجة أايتها ول تعي أ  تواف  يف ا راء ب  األطرا  ول ت س  أل  مفاوضات يف املستقبل.

 . <http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9974.php>متاحة عل  هاا املوقع:  (13) 



FCCC/APA/2016/4 

GE.17-01432 6 

   دعــا فريــ  اتفــاق بــاري  األطــرا  إىل تقــدم آرائهــا بشــل  القضــايا الــمت  31احملــدد يف الفقــرة 
عةا يف   واضـــ2017نيســـا  أبريل  1نوقشـــ  يف إطـــار هـــاا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال  حبلـــول 

اعتبارها املسائل المت حددهتا األطرا  املعنية بو فها مرتبطة هباا البند واملدرجة يف مرفـ  املـا رة 
غـــر الرييـــة مـــن امليســـرين املتشـــار  . وطلـــب فريـــ  اتفـــاق بـــاري  إىل األمانـــة  ميـــع هـــاه ا راء 

الــث مــن دورتــ  األوىل وإتاحــة هــاا التةميــع علــ  املوقــع الشــبك  لالتفاقيــة قبــل انعقــاد اجلــزء الث
 . (15()14)املستلنَفة

أيضـاا  طلـب فريـ  اتفـاق بـاري  إىل األمانـة أ  تـنظم  بتوجيـ  مـن  3وفيما خيـ  البنـد  -18
 2017أيار مــــايو  6الرئيســــت  املتشــــار ت  للفريــــ  العامــــل  اجتمــــا  مائــــدة مســــتديرة يُعقــــد يف 

 اجتمـا  يف املشـار ة بـاب يُفـتا أ  وينبغـ  املسـتلنفة.بالتوا   مـع اجلـزء الثالـث مـن دورتـ  األوىل 
تديرة للـــدول األطـــرا  والـــدول املراِقبـــة دو  ســـواها  وينبغـــ  إســـناد مهـــام التيســـر إىل املســـ املائـــدة

األشخاص الاين سُيعيَّنو  لتيسر املناقشات بشل  هـاه القضـايا خـالل اجلـزء الثالـث مـن الـدورة 
 املائــــدة اجتمــــا  يهيِّــــ  أ  وينبغــــ  .2017اق بــــاري  يف أيار مــــايو األوىل املســــتلنَفة لفريــــ  اتفــــ

ستديرة أيضاا مناخاا من النفتاح والتفاعل البّناء للمض  قدماا يف العمل يف إطـار هـاا البنـد مـن امل
 الــمت ا راء إىل املســتديرة املائــدة اجتمــا  إطــار يف املناقشــات تســتند أ  وينبغــ  جــدول األعمــال.

امليســرا  املتشــار ا  والــواردة  أعــدها الــمت األســ لة مبةموعــة أيضــاا  تس شــد وأ  طــرا  األ تقــدمها
 بـاري  اتفـاق لفريـ  املتشـار ت  الرئيسـت  مـع تتشـاور أ  لممانـة وينبغ . (16)يف املرف  مبا رهتما

 هاا يف األطرا  تبديها المت لآلراء املش ك الفهم تعز  وأ  املستديرة املائدة اجتما  تنظيم بشل 
  نتائ  الجتما .ب ورقة إعداد يُتوقع ل أن  علماا  األعمال  جدول من البند

 املشـار بـالتكيف املتعلـ  الـبال  خي  فيما اإلرشادات من مزيد   4 بالبند يتعل  وفيما -19
 عنصــراا  أخـرى  أمـور  لــة يف بو ـف   بـاري  اتفــاق مـن 7 املـادة مــن 11و 10 الفقـرت  يف إليـ 
 15انـة أ  تعـد  حبلـول األم إىل بـاري  اتفـاق فريـ  طلـب   وطنيـاا  احملددة املسااات عنا ر من

  ما رة معلومات حتدد البيانات اخلا ة بكـل عنصـر مـن العنا ـر الـمت قـد 2017شباط  فرباير 
الوســـائل حتـــددها األطـــرا   لـــدى النظـــر يف املبـــاد  التوجيهيـــة  إ  ُوجـــدت  بالنســـبة ملختلـــف 

رة املعلومـات  ـال  ما  تتناول أ  وينبغ  من اتفاق باري . 7من املادة  11املا ورة يف الفقرة 
القائمـــة غـــر الكاملـــة بالعنا ـــر املبّينـــة يف ا راء واملرفـــ  باملـــا رة املـــوجزة غـــر الرييـــة الـــمت أعـــدها 

(17)امليسرا  املتشار ا 
.  

مــن جــدول األعمــال  دعــا فريــ  اتفــاق بــاري  األطــرا  إىل  4د وفيمــا خيــ  أيضــاا البنــ -20
  بشـل  الـبال  املتعلـ  بـالتكيف باعتبـاره  2017آذار مارس  30تقدم املزيد من ا راء  حبلول 

__________ 

 أعاله. 7انظر ا اشية  (14) 
 أعاله.  13انظر ا اشية  (15) 
 أعاله.  13انظر ا اشية  (16) 
 أعاله.  13انظر ا اشية  (17) 
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طنيــــــاا  املشـــــار إليهــــــا يف يف  لـــــة أمـــــور  عنصــــــراا مـــــن العنا ــــــر املكونـــــة للمســــــااات احملـــــددة و 
فــاق بــاري   واضــعةا يف اعتبارهــا املناقشــات اجلاريــة بشــل  مــن ات 7مــن املــادة  11و 10 الفقــرت 

ـــــمت أعـــــدها امليســـــرا   ـــــ  باملـــــا رة غـــــر الرييـــــة ال ـــــدورة ا اليـــــة فضـــــالا عـــــن املرف هـــــاا البنـــــد يف ال
  .(19()18)املتشار ا 

 30 حبلـول تعـد  أ  األمانـة إىل بـاري  اتفـاق فريـ  طلـب  ال   4 البند خي  وفيما -21
 جــدول مــن البنــد هــاا بشــل  األطــرا  مــن املقدمــة الورقــات جلميــع توليفــاا   2017 أبريــل نيســا 
  .األعمال

وطلـب فريـ  اتفـاق بــاري  أيضـاا إىل األمانـة أ  تـنظم  بتوجيــ  مـن رئيسـتي  املتشــار ت    -22
بـالتوا   مـع اجلـزء  2017أيار مـايو  6مـن جـدول األعمـال تُعقـد يف  4حلقة عمل بشل  البند 

  رت  األوىل املستلنفة.الثالث من دو 

مـــن جـــدول األعمـــال   الطرائـــ  واإلجـــراءات واملبـــاد  التوجيهيـــة  5وفيمـــا خيـــ  البنـــد  -23
مــن اتفــاق بــاري    دعــا  13إلطــار الشــفافية اخلــاص بــاإلجراءات والــدعم املشــار إليــ  يف املــادة 

ــــ  العامــــل األطــــرا  إىل تقــــدم آرائهــــا  حبلــــول  ل  املســــائل   بشــــ2017شــــباط فرباير  15الفري
 : (20)التالية

ة املتعلقـــــ التوجيهيـــــة واملبـــــاد  واإلجـــــراءات للطرائـــــ  احملـــــددة العنا ـــــر هـــــ  مـــــا )أ( 
مــن  12و 11و 10و 9و 8و 7بالشـفافية يف اختــاذ اإلجــراءات وتقــدم الـدعم مبوجــب الفقــرات 

 ؟13املادة 

 يف عليهــا املنصــوص الشــفافية ترتيبــات أســاس علــ  الشــفافية إطــار يُقــام  يــف )ب( 
 مـن جـزءاا  تشـكل أ  جيـب التفاقيـة مبوجـب الشـفافية ترتيبـات بـل  علمـاا  يعز ها  و يف التفاقية

 ةربة املستند إليها يف وضع الطرائ  واإلجراءات واملباد  التوجيهية؟الت

 لصـاح املرونة تُفعَّل  يف التوجيهية  واملباد  واإلجراءات بالطرائ  يتعل  فيما )ج( 
 قدرات؟ من لديها ما ضوء يف إليها حتتاج المت النامية البلدا 

 العتبــار عنــد وضــع الطرائــ  بعــ  أخــاها ينبغــ  الــمت األخــرى العنا ــر هــ  مــا )د( 
 ؟21- م أ1من املقرر  92واإلجراءات واملباد  التوجيهية مبا فيها العنا ر احملددة يف الفقرة 

 أ  األمانـة إىل باري  اتفاق فري  طلب األعمال  جدول من 5 البند أيضاا  خي  وفيما -24
تُعقد قبل اجلزء الثالث من دورت   الدورات ب  عمل حلقة املتشار ت   رئيستي  من بتوجي  تنظم 

(  يُر َّز فيها عل  املواضيع المت تتناو ا ورقـات األطـرا   تبـدأ 2017األوىل املستلنفة )أيار مايو 
__________ 

 أعاله.  7انظر ا اشية  (18) 
 أعاله.  13انظر ا اشية  (19) 
 أعاله.  7انظر ا اشية  (20) 
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بــال  وتقــر بلنــ  مــرتبً ارتباطــاا وثيقــاا باســتعرام اخلــرباء التقــي وبــالنظر يف مــا مبناقشــات حــول اإل
 العمــل حلقــة مناقشــات عقــد ينبغــ  لــال   ُُيــر  مــن تقــدم علــ  حنــو تيســر  متعــدد األطــرا .

 تقــدم مــن ُُيــَر  مــا يف األطــرا  ومتعــدد تيســر  حنــو علــ  والنظــر التقــي اخلــرباء اســتعرام بشــل 
 إىل بـــاري  اتفـــاق فريـــ  وطلـــب .القتضـــاء عنـــد لـــ   مكّمـــل بشـــكل أو و اإلبـــال  مـــع بـــاملوا اة
  تقريــراا عــن حلقــة العمــل  ــ  ينظــر فيــ  يف اجلــزء األمانــة مــن بــدعم تعــدا  أ  املتشــار ت  رئيســتي 

الثالث من دورت  األوىل املستلنفة  وأشار إىل ضرورة إقرار رئيسـتي  املتشـار ت  واألمانـة بالصـالت 
 ئمة مع بنود جدول األعمال األخرى أثناء تنظيم حلقة العمل  تفادياا لتكرار العمل ذات .القا

   املســائل املتعلقــة باســتخالص ا صــيلة العامليــة املشــار إليهــا يف 6وفيمــا يتصــل بالبنــد  -25
ــــاري : )أ( حتديــــد مصــــادر املــــدخالت 14املــــادة  ــــة؛  مــــن اتفــــاق ب لســــتخالص ا صــــيلة العاملي
   رّحــب فريــ  اتفــاق بــاري  بــرأ  هي ــة املشــورة عامليــةوضــع طرائــ  اســتخالص ا صــيلة ال ()ب

بشـــل   يفيـــة الس شــــاد بتقييمـــات ا ي ــــة ا كوميـــة الدوليــــة املعنيـــة بتغــــر املنـــا  يف اســــتخالص 
ا صيلة العاملية ودعا األطـرا  إىل تقـدم آرائهـا يف القضـايا الـمت نوقشـ  يف إطـار هـاا البنـد مـن 

  واضـــعةا يف اعتبارهـــا املســـائل الـــمت حـــددهتا 2017نيســـا  أبريل  30دول األعمـــال  حبلـــول جـــ
 : (22()21)األطرا  املعنية بو فها مرتبطة هباا البند واملدرجة أدناه

 والسياق الروابً

 يــف يتســى فهــم وتقيــيم التقــدم اجلمــاع  الــا  ُُيــَر  حنــو حتقيــ  الغــرم مــن  )أ( 
وأهداف  الطويلة األجل؟ و يف يتسـى ذلـ  علـ  حنـو شـامل وتيسـر   مـع مراعـاة اتفاق باري  

مسائل التخفيف والتكيف ووسائل التنفيا والدعم  ويف ضوء اإلنصا  وأفضـل املعـار  العلميـة 
 املتاحة؟

 مـن األخـرى واملـواد 14 املـادة بـ  الـروابً فهـم بزيـادة الكفيلة الوسائل ه  ما )ب( 
 مباشر؟ غر أو مباشراا  ارتباطاا  العاملية با صيلة رتبطةامل باري  اتفاق

 املدخالت مصادر

احملـــر  حنـــو حتقيـــ   اجلمـــاع  التقـــدم تقيـــيم يف املفيـــدة املعلومـــات ُ مـــع  يـــف )ج( 
الغــرم مــن اتفــاق بــاري  وأهدافــ  الطويلــة املــدى مــن تتلــف مصــادر املــدخالت بطريقــة شــاملة 
وُُمْكمــــة ومتوا نــــة ضــــمن تتلــــف العنا ــــر مبــــا فيهــــا  علــــ  ســــبيل الــــا ر ل ا صــــر  التكيــــف 

 والتخفيف ووسائل التنفيا والدعم؟

__________ 

  .56-47  الفقرات FCCC/SBSTA/2016/4انظر الوثيقة  (21) 
 أعاله.  7انظر ا اشية  (22) 
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 الطرائ   

ــــمت الطرائــــ  هــــ  مــــا )د(  ة ا صــــيلة العامليــــة بطــــابع التيســــر عمليــــ ماتســــا تكفــــل ال
والنفتـــاح والشـــمول  باإلضـــافة إىل الكفـــاءة والفعاليـــة؟ و يـــف ســـتةهَّز املعلومـــات الـــمت تـــرد يف 

 التقارير والبالغات؟

 يـــف ســـُتقدَّم املســـاعدة إىل م بر اجتمـــا  أطـــرا  بـــاري  يف إجـــراء ا صـــيلة  )هـ( 
 املرتبطة با صيلة العاملية وما شكل ذل  الرتباط؟  العاملية؟ ما ه  ا ي ات والعمليات

ومـا هــو ا ــد الـزمي األنســب لســتخالص ا صــيلة العامليـة؟ ومــا هــ  مراحلهــا  )و( 
 وا اهاهتا  إ  وجدت؟ 

 يةة النوات النت

 يـــف ُيكفـــل اس شـــاد األطـــرا  با صـــيلة العامليـــة لتعزيـــز إجراءاهتـــا ودعمهـــا   ) ( 
وطنياا  وفقاا لمحكام ذات الصلة من اتفاق باري   و ال  لتعزيز التعـاو  الـدويل بطريقة ُمددة 

 املتعل  باإلجراءات املناخية؟

  النتيةة؟ هاه سَتدعم المت املعلومات ه  ما )ح( 

مــن جــدول األعمــال   الطرائــ  واإلجــراءات الال مــة لفعاليــة ســر  7وفيمــا خيــ  البنــد  -26
مــن  15مــن املــادة  2بتيســر التنفيــا وتعزيــز المتثــال املشــار إليهــا يف الفقــرة عمــل اللةنــة املعنيــة 

 آذار  30اتفاق باري    دعا فري  اتفاق بـاري  األطـرا  إىل تقـدم آراءهـا ومق حاهتـا  حبلـول 
 15: يف ضــوء املــادة (23)  مــع ال  يــز  علــ  ســبيل الــا ر ل ا صــر  علــ  مــا يلــ 2017مــارس 

ـــام 21- م أ1مـــن املقـــرر  103و 102لفقـــرت  مـــن اتفـــاق بـــاري  وا   تُـــدع  األطـــرا  إىل القي
  يل : مبا

 يف إليهــا املشــار اللةنــة عمــل ســر لفعاليــة الال مــة واإلجــراءات الطرائــ  حتديــد )أ( 
  من اتفاق باري ؛ 15املادة  من 2 الفقرة

 واإلجراءات؛ الطرائ  هاه خالل من تناو ا ميكن المت العنا ر شرح )ب( 

 البنـــد هـــاا إطـــار يف بالعمـــل قُـــدماا  بالـــدفع الكفيلـــة الســـبل بشـــل  آرائهـــا تبـــادل )ج( 
ــــ  إجنــــا  بــــاري  اتفــــاق لفريــــ  يضــــمن مبــــا األعمــــال  جــــدول مــــن  مــــن 103 للفقــــرة وفقــــاا  وليت
  .21- م أ1 راملقر 

من جدول األعمال   مسائل أخرى تتعلـ  بتنفيـا اتفـاق بـاري :  8وفيما يتصل بالبند  -27
 العامـل األطـرا  ملـ بر األوىل الـدورة لعقـد التحضـر)أ( التحضر لبدء نفاذ اتفـاق بـاري ؛ )ب( 

ـــيم( ج) بـــاري ؛ اتفـــاق يف األطـــرا  اجتمـــا  بو ـــف  الفرعيـــة  ا ي ـــات أحر تـــ  الـــا  التقـــدم تقي
__________ 

 أعاله.  7انظر ا اشية  (23) 
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  21-أ  م1فيمـا يتعلـ  باألعمـال املنوطـة هبـا مبوجـب اتفـاق بـاري  واجلـزء الثالـث مـن املقـرر واملنشلة 
وذلـــ  بغيـــة تعزيـــز وتيســـر التنســـي  والتســـاق يف تنفيـــا برنـــام  العمـــل  وعنـــد القتضـــاء  اختـــاذ 
إجــراءات قــد تشــمل تقــدم تو ــيات   لحــظ الفريــ  العامــل أنــ  عقــد يف أثنــاء الــدورة مناقشــات 

ــاءة تناولــ   يــع املســائل يف إطــار هــاا البنــد مــن جــدول األعمــال  و ــا  مــن  لتهــا مفيــدة  وبّن
 مـــن جمموعـــة وقـــّدم مناقشـــات موضـــوعية تناولـــ   ـــندوق التكيـــف أُطلَقـــ  يف هـــاه الـــدورة. 

 يعتمـــده  ـــ  بـــاري   اتفـــاق خيـــدم  ـــندوقاا  التكيـــف  ـــندوق جلعـــل مقـــرر  مشـــرو  األطـــرا 
 يكـو  قـد املقـرر هاا أ  رأت أخرى أطرافاا  أ  غر دورت  األوىل. تما  أطرا  باري  يفاج م بر
 اتفــاق بتنفيــا املتعلقــة املمكنــة اإلضــافية باملســائل علمــاا  بــاري  اتفــاق فريــ  وأحــاط .ألوانــ  ســابقاا 
ى وتــر  األطــرا  بعــا حــددهتا والــمت بــاري   أطــرا  اجتمــا  ملــ بر األوىل الــدورة وعقــد بــاري 

رمبــا مل تُتنــاول بعــد  وهــ  املســائل الــمت تــرد يف املــا رة غــر الرييــة الــمت أعــدهتا أطــرا  أخــرى أ ــا 
)ب( مـن 8امليسرتا  املتشار تا  للمشاورات غر الريية عل  مس وليتهما الشخصية بشل  البنـد 

جدول األعمال  واتّف  عل  تقدم هاه املعلومـات إىل مـ بر األطـرا  يف دورتـ  الثانيـة والعشـرين  
   .(24)نظر فيها ويتخا إجراءات بشل ا   ي

 إبـداء إىل األطـرا  ُدعي  المت باري  اتفاق فري  أعمال جدول بنود  يع خي  وفيما -28
 شـكل بـل  تقيّـد ل األسـ لة أ  بـاري  اتفـاق فريـ  أ د التوجيهية  األس لة مراعاة مع فيها رأيها
يف أ  تبــد  رأيهــا خبصــوص أ  جانــب مــن القضــايا املدرجــة يف  األطــرا  حريــة األشــكال مــن

  جدول أعمال فري  اتفاق باري .

 تقـدم لكـ  مراقـب بصـفة املعتمـدة واملنظمـات األطـرا َ  دعوتـ  بـاري  اتفـاق فريـ  و رر -29
 مـــن دورة  ــل قبــل بــاري  اتفــاق فريــ  بـــ  يضــطلع عمــل أ  بشــل  ومق حــات وآراء معلومــات

  .(25)دورات 

وأشار فري  اتفاق باري  إىل أ  رئيستي  املتشار ت  تعتزما  إ دار ما رة أفكاراا غر  -30
الريية مع نباة عامة عن نتائ  هاه الدورة املستلنفة  بالستناد إىل ا راء واألفكـار الـمت طرحتهـا 

 ات إىل هــاه الــدورة.األطــرا  أثنــاء هــاه الــدورة وأعربــ  عنهــا مــن خــالل مــا قدمتــ  مــن معلومــ
 بنـود مـن بنـد  ـل إطـار يف تسـويتها تتعـ  الـمت املسـائل نطـاق فهـم حتسـ  إىل املا رة وستهد 

 ب  ُعهد الا  العمل إلجنا  الواسعة اخليارات حتديد إىل اإلمكا   عند و ال   األعمال جدول
 املستقبل. يف األطرا  حتددها قد خيارات أ  عل  مسبقاا  ا كم دو  العامل  الفري  إىل

 األنشـطة علـ  سـت تب الـمت امليزانية يف التقديرية با ثار علماا  باري  اتفاق فري  وأحاط -31
  .أعاله 24و 22و 18 الفقرات يف الواردة باألحكام عمالا  األمانة تنفاها أ  املقرَّر

__________ 

  أعاله. 13انظر ا اشية  (24)
 (25) FCCC/APA/2016/2   23الفقرة . 
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ـــــــب -32  هـــــــاه يف املطلوبـــــــة بـــــــاإلجراءات األمانـــــــة تضـــــــطلع أ  بـــــــاري  اتفـــــــاق فريـــــــ  وطل
  لستنتاجات رهناا بتوافر املوارد املالية.ا

 مسائل أخرى -رابعاا  
 (األعمال جدول من 9 البند)

 مل تـَُثر أ  مسائل أخرى ومل يُنَظر يف أ  منها.  -33

 الدهري هتقرير الدهري إغالق -خامساا 
 (األعمال جدول من 10 البند)

 علقة بالمينا يةهالم  اإلتارية اآلثار -1

يف اجللسة السابعة  أبلغ  إحدى الرئيسـت  املتشـار ت  لفريـ  اتفـاق بـاري  األطـرا    -34
مـــن مشـــرو  النظـــام الـــداخل  املطبـــ  حاليـــاا  بلنـــ  ســـت تب آثـــار إداريـــة  15ألحكـــام املـــادة  وفقـــاا 

ورة. ويف هـاا الصـدد  أبلغـ  األمانـة العامـة فريـ  اتفـاق ومالية عل  الستنتاجات املعتمدة أثناء الـد
يـورو لسـداد تكـاليف األنشـطة الـمت  ـدر  557 000باري  بلن  سـيلزم إجيـاد مـوارد إضـافية مببلـو 

 .2017-2016هبا تكليف يف السنة املقبلة عالوة عل  امليزانية األساسية املعتمدة لف ة السنت  

 ريالده  هتقرير الدهري إغالق -2

  يف جلســت  الســابعة  يف مشــرو  التقريــر عــن اجلــزء الثــاين مــن بــاري  اتفــاق فريــ  نظــر -35
دورت  األوىل  وأذ  للمقررة باستكمال تقريـر الـدورة  مبسـاعدة مـن األمانـة وبتوجيـ  مـن الرئيسـت  

 املتشار ت .

طرفاا ببيانات منها بيانـات باسـم اجملموعـة األفريقيـة   12ويف اجللسة نفسها  أدىل  ثلو  -36
وحتــــالف الــــدول اجلزريــــة الصــــغرة  والتحــــالف البوليفــــار  لشــــعوب أمريكتنــــا  واجملموعــــة العربيــــة  

ة والصــ   والرابطــ 77  وجمموعــة الســالمة البي يــة  والحتــاد األوروا ودولــ  األعضــاء  وجمموعــة ال
املســتقلة لبلــدا  أمريكــا الالتينيــة والكــاريد  وأقــل البلــدا  اــواا  والبلــدا  الناميــة املتقاربــة التفكــر  

  واجملموعة اجلامعة.

ويف اجللسة نفسها  قـرر فريـ  اتفـاق بـاري  تعليـ  الـدورة بصـفة اسـتثنائية واسـت نافها يف  -37
  ي ة التنفيا.  46ة املشورة والدورة  ي  46بالتوا   مع الدورة  2017بو  يف أيار مايو 

    


