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 الفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس
 الرابع من الدورة األوىلاجلزء 
 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٧بون، 

 (١)8إىل  3بنود جدول األعمال من 

 8إىل  3بنود جدول األعمال من   
 مشروع استنتاجات مقرتح من الرئيستني املتشاركتني  

س )فرياااااا ات ااااا   فياااااس( إ  إذ أشاااااف ال رياااااا الصاااااااب ااق ااااا  ااصاااا   ت اااااا   فياااا -١
ااا ااتصلقااات بتو إااا  إاناااام بااارقا   مااااب ات اااا  ٢٢-م أ/١اااان ااقااارف  ١٢ ال قااار  د اااان  فياااس، أ  

بصاات نالصشاارين نف  الراجديااد التماااا  عن يصماااب بصباياات نبأاار ت ااان أجاااب الوفاااد بو يتاا   لااو  الااد
 (. ٢٠١٨اؤانر األطراف ) انون األن /ديأمرب 

نف ات اقداات اان  ٨٠أ ثر اان  نفحب فريا ات ا   فيس بتلقإ  فإما يت اب هبذه الدنف  -٢
 ، نأحاط  لما مبا يلي:(3)ناجلهات صاحبت اا لحت ان غري األطراف (٢)األطراف
 ؛(4)الواثئا ااصد    باب الدنف  )أ( 
 ٧إ   3اجتما ات ااائد  ااأتدير  اليت ُ قدت  باب الادنف  بشا ن البباود اان  )ب( 

 .٢٠١٧الثاين/نوفمرب تشرين  6إ   4يف ال رت  اامتد  ان 
نات ا فريا ات اا   فياس  لان أن الواثئاا ناجتما اات ااائاد  ااأاتدير  ااشااف إلإهاا يف  -3

، نيف توضاإ  أ اله سا دت يف تأاهإاب فهاأ أف ااب لبباود جادن  األ ماا  ذات ال الت ٢ال قر  
رياااا اف ف إطااايفآفاد األطاااراف بشااا اتا، نأدحااا  ُاااادبالت ا إاااد  ت اااب يف اا انضاااات اجلافيااات 

 ات ا   فيس. 

__________ 

   لالطالع  لن  بانين ببود جدن  األ ما . FCCC/APA/2016/3انظر الوثإقت  (١)

 . http://unfccc.int/5900اتاحت يف الصبوان التايل:  (٢)
  .http://unfccc.int/7478 اتاحت يف الصبوان التايل: (3)
(4) FCCC/TP/2017/7ن ،APA.2017.3.InformalNoteن ،APA.2017.4.InformalNoteن ،APA.2017.5.InformalNote.  
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نأشاف فريا ات ا   فيس إ  اا أحرز ان تقادم يف ذاذه الادنف   ماا ذاو اباف يف ارفاا ذاذه  -4
. نيف الو اا  ن أاا ،  حااي ال ريااا أن التقاادم ااوضااو ي اتاارز يف اااادان ت ااتصلقاات (٥)ا سااتبتاجات

حقاا يف يإال ااواضاإل دفجات  حيتاا  إ  تأاريل لا الات أن تت ٨إ   3بببود جدن  األ ماا  اان 
  .٢٠١٨ افإت ان اإلن ا  نالت  إاب إلدحت إانام الصماب ااطلوب  لو   انون األن /ديأمرب 

نأ اااد فرياااا ات اااا   فياااس باااددا تأااالإم  بلااامنم إحااارازي تقاااد م اتأاااا ناتاااوازن يف يإااال  -٥
فياس يف إطااف  اب ات اا  الببود، ن  التي األبذ ببه  ابأا يف تبان  ااأاائاب اات الت باربقا   ما

ااشاوف (،  ابولوجإت )ذإئتمإت نالتاهلإئت ال ر إت للتب إذ )ذإئت التب إذ(، ناهلإئت ال ر إت للمشوف  الصل
 فاألطارا ااؤانر ئاإسف  يبظار عن  فياس ات اا  فرياا أنصان الغايات، هلذه نحتقإقا ناؤانر األطراف.

لهإئااات ل ااقبلاات  أل مااا  ااأااا  ندنن اأااؤنلإت  حتاا  تتااإ ، أن شاا اتا ااان الاايت اخلإااافات يف
ر ت ااشاوف  نااؤان إاذ نذإئاال ر إت، ضأ  اا حُيرز ان نتاائ  يف أ ماا  فرياا ات اا   فياس نذإئات التب
 األطراف ذات ال لت بربقا   ماب ات ا   فيس بال  ذذه الدنف .

وفات،  لاااو  أنائااااب نأشااااف فرياااا ات اااا   فياااس إ  ا تااامام فئإأاااتإ  إصاااداف ااااذ ر  ت ااا -6
بشااا ن ساااباب  ، تت ااامن تااات  ااااات  ااان نتاااائ  ذاااذه الااادنف  نتقااارت  بإاااافات٢٠١٨نإأاااان/أبرياب 

إمااا  داتاا  ااان لاادنف  نفاا ااي  ااداا اسااتبادا إ  اافاد ناألفااااف الاايت طرحتهااا األطااراف يف ذااذه ا
  ر نسارتاي اااذ   .الادنف  نف ات للدنف ، مبا يشماب اا نفد يف ااذ رات غاري الريإات ااصاد  يف ذاذه

رتحاات ات أن اقإ  إحراز تقدم يف  ماب فرياا ات اا   فياس، دنن ا ااأ اأابقا  لان أ  بإااف 
  د تقداها األطراف يف ااأتقباب. 

، أشااف (6)نإذ ذ  ر فريا ات ا   فيس بد وت  الصاات ااوجهت إ  األطراف لتقدمي نف ات -٧
أن تاااون أف اااب صااإغت تتااإ  لرتطااراف الرت إاام  لاان  إ  أن ااقرتحااات الب ااإت اار اام  ااان شاا اتا

 اجلوذر يف ادان هتا بش ن ببود جدن  أ ما  فريا ات ا   فيس.
نإذ أ ار  فريااا ات ااا   فيااس  لقاادف اهلائاااب ااان الصماااب الااالزم للوفاااد بو يتاا   لااو  الاادنف   -٨

نض يف  للت اااايفالرابصاات نالصشاارين اااؤانر األطااراف، أ اارب  اان فأ  اااؤداه أن   ااإ  ن اا  إضاا
ضااافإت إ قااد دنف   إ  التقاادم اتاارز نجاادن  بطااو   ااد    لااو ااان فائااد ، اسااتبادا   ٢٠١٨ ااام 

 فصالت ان حإث التال ت ال إدحت اشاف ت فصالت خلرباد البلدان البااإت. 
نأ اد فريااا ات اا   فيااس بااددا  التمااا  مبواصاالت الصمااب  لاان وااو جااال نشاا اف نفصااا   -9

األطااراف. نحتقإقااا  هلااذه الغاياات، ات  ااا  لاان أن يواصاااب يف اجلاامد اخلااااس ااان دنفتاا  نبتوجإاا  ااان 
( تطبإاا طرائاا تبظاإأ الصمااب الايت  اان  اد ا تمادذا يف ٢٠١٨ ااايوأايف/ – األن  )نإأان/أبرياب

 . (٧)اجلمد األن  ان دنفت  األن 

    

__________ 

نمياان ا طاالع  لان ايتوايتا  يف إضاافت مل يدف  اارفا يف ذذه الوثإقت اان أجااب تأاريل  ملإات  هإام الب او .  (٥)
 (.FCCC/APA/2017/L.4/Add.1هلذه الوثإقت )

(6) FCCC/APA/2016/2  ٢3، ال قر.  
(٧) FCCC/APA/2016/2  ٢١، ال قر.  


