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

 (1)من جدول األعمال 8-3البنود 

 برانمج عمل اتفاق ابريس  
 مشروع استنتاجات مقدم من الرئيستني املتشاركتني  

ومللطرا األبللاا  ال املله اوتللعمت اجرمللا  األبللاا     (2)مبللا بهبللمت مللطرا األبللاا  عملل ا  
اتعق العايق ال امه املخصص امل ين ابتعاق ابريس )فايق اتعلاق ابريلس( عهل  ، (3)ااوتوكول كيوتو

إحاللللق ماتحلللات ر يمللللريمت املرألللاركر  األللفر قرلللا ة عمللله العايلللق املرصلللهق اللل  مة عمللله اتعلللاق 
ابريس، ابلصيغق اليت تاد هبا   املافق. وحتال املاتحات لكي ينظا فيها مطرا األباا    دورتلمت 

اين دور إخلل ل مبورللوك واللكه النريهللق النها يللق للل  مة عملله ابريللس وملل  ا  للاار الااا للق وال ألل
اضللاورا االللم   مللطرا األبللاا  ابملليللد مللن ال ملله لواللل  الصلليغق النها يللق لنرللا ة اللا مة عملله 

 ابريس.

__________ 

  ل ب   عه  عناوين انود جدول األعمال. FCCC/APA/2016/3اقظا الوثياق  (1)

، 23-م أ/1و؛ 14و 13و 10و 8، العاللللللاات 22-م أ/1؛ و11و 10و 8، العاللللللاات 21-م أ/1املاللللللارات  (2)
  .4العااا 

  . 9، العااا 11-م أإ/1املاار  (3)

 FCCC/APA/2018/L.6 األمم املرودا 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير املناخ

Distr.: Limited 

8 December 2018 

Arabic 

Original: English 



FCCC/APA/2018/L.6 

GE.18-21348 2 

 املرفق

مقرتحات مقدمة من رئيسي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةة   
 واهليئةةة الفرعيةةة للتنفيةةئ والرئيسةةتني املتشةةاركتني للفريةةق العامةةل املخصةةص

 (1)ابتفاق ابريس بشأن نتائج أعماهلم بشأن برانمج عمل اتفاق ابريس املعين
 الاااط املطدي إىل النرا ة  البند حمه الرعاوض اهليئق الرعاواليق

 ٢١-م أ/١من املقرر  35-٢٢من اتفاق ابريس والفقرات  4املسائل املتعلقة ابملادة 
ا رالادات فيملا  لص ا لل  مأاو  النص املر هلق الل زمليلد ملن  فريق اتفاق ابريس

ز، اللل ي أدعلد    إبللار 21-م أ/1املر هلق ابلرخعيلم مللن املالار 
من جدول أعمال ا ل  الملاا  من اللدورا األوىل لعايلق  3البند 

 اتعاق ابريس

https://unfccc.int/documents/186310 

مأللاو  اللللنص املر هلللق الللل زباا للق وإجلللاا ات تألللغيه وا لللرخدام  هيئة التنفيئ
ملن اتعللاق  4ملن امللادا  12المللهه ال لام املألار إليلمت   العالاا 
ملن جلدول أعملال اللدورا  6ابريسز، ال ي أدعلد    إبلار البنلد 

 الرا  ق واألرا   هليئق الرنعي 

https://unfccc.int/documents/184443  

مأللللاو  املاللللار امل نللللور ز األبلللللا اللمنيللللق املأللللتكق لهممللللللا ات 
ملن اتعلاق  4ملن امللادا  10احملددا وبنياا املأار إليها   العالاا 
من جدول أعملال اللدورا  5ابريسز، ال ي ا تدح   إبار البند 

 الرا  ق واألرا   هليئق الرنعي 

FCCC/SBI/2018/L.27 

مسةةةةةةألة مشةةةةةةرتكة بةةةةةةني هيئةةةةةةة 
 املشورة وهيئة التنفيئ

مألللاو  اللللنص املر هلللق الللل ز باا لللق املنرلللدك امل لللين ارلللفث  تنعيللل  
تداا  الرصدي والا مة عمهلمت ووئا علمت مبوجلف اتعلاق ابريلسز، 

مللللن جللللدول أعمللللال الللللدورا  )ب(9اللللل ي أدعللللد    إبللللار البنللللد 
)ب( مللللن جللللدول 17الرا لللل ق واألرا لللل  هليئللللق املأللللورا والبنللللد 

 أعمال الدورا الرا  ق واألرا   هليئق الرنعي 

https://unfccc.int/documents/184784  

  ٢١-م أ/١من املقرر  4٠-36والفقرات من اتفاق ابريس  6املسائل املتعلقة ابملادة 

مأاو  النص املر هق ال ز إراادات اأفر النهدة الر اوقيق املأار  هيئة املشورة
مللن اتعللاق ابريللسز، اللل ي أعللد  6مللن املللادا  2إليهللا   العاللاا 
)أ( مللللللن جللللللدول أعمللللللال الللللللدورا الرا لللللل ق 11  إبللللللار البنللللللد 

 هليئق املأوراواألرا   

https://unfccc.int/documents/186331  

مأللللاو  الللللنص املر هللللق اللللل ز  واعللللد وباا للللق وإجللللاا ات ا ليللللق 
املنأفا مبوجف العااا 4 من املادا 6 من اتعاق ابريسز، ال ي 
أعد   إبار البند 11)ب( ملن جلدول أعملال اللدورا الرا ل ق 

 واألرا   هليئق املأورا

https://unfccc.int/documents/186333  

مألللاو  اللللنص املر هلللق الللل زالللا مة ال مللله   إبلللار اللللنهدة  لللل  
ملللللن اتعلللللاق  6ملللللن امللللللادا  8المللللللو يق املألللللار إليهلللللا   العالللللاا 

)ج( مللن جللدول أعمللال 11  إبللار البنللد  ابريللسز، اللل ي أعللد
 الدورا الرا  ق واألرا   هليئق املأورا

https://unfccc.int/documents/186334  

__________ 

أوتللا اهليئللق العاعيللق لهرنعيلل ،   دورنللا البامنللق واألرا لل ، مبأللاو  ماللار األلفر ز للبه النهللوض ارنعيلل  أعمللال  (1)
خل ا   الربايم والردريف وتوعيِق عام ق ا مهور ومأاركرمت ووتولمت إىل امل هومات ملن أجله ت ليلل ا جلاا ات املر

( لكللي ينظللا فيللمت وي رملللد  7-5، الصللعوات FCCC/SBI/2018/9/Add.1إبللار اتعللاق ابريللسز )اقظللا الوثياللق 
  مطرا األباا  ال امه اوتعمت اجرما  األباا    اتعاق ابريس   ا ل  البالث من دورتمت األوىل.

https://unfccc.int/documents/186310
https://unfccc.int/documents/184443
https://unfccc.int/documents/184687
https://unfccc.int/documents/184784
https://unfccc.int/documents/186331
https://unfccc.int/documents/186333
https://unfccc.int/documents/186334
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 الاااط املطدي إىل النرا ة  البند حمه الرعاوض اهليئق الرعاواليق
  ٢١-م أ/١من املقرر  45و 4٢و 4١من اتفاق ابريس والفقرات  7املسائل املتعلقة ابملادة 

النص املر هق ال زمليد من ا راادات فيما  ص الب غ املر هق  فريق اتفاق ابريس
ابلركيلللم اوتلللعمت،   وهلللق أملللور أخلللاك، عنصلللااا ملللن عناتلللا 
اململلا ات احملللددا وبنيللاا، وفللق مللا لللو مأللار إليللمت   املللادا 7، 
العاللا ر 10 و11، مللن اتعللاق ابريلللسز، اللل ي أعللد   إبلللار 
البند 4 من جدول أعمال ا ل  الملاا  من الدورا األوىل لعايق 

 اتعاق ابريس 

https://unfccc.int/documents/186348 

مأللاو  اللللنص املر هلللق الللل زباا للق وإجلللاا ات تألللغيه وا لللرخدام  هيئة التنفيئ
ملن اتعللاق  7ملن امللادا  12العالاا  المللهه ال لام املألار إليلمت  

مللن جللدول أعمللال الللدورا  7ابريللس، اللل ي أعللد   إبللار البنللد 
 الرا  ق واألرا   هليئق الرنعي 

https://unfccc.int/documents/186291  

مسةةةةةةألة مشةةةةةةرتكة بةةةةةةني هيئةةةةةةة 
 املشورة وهيئة التنفيئ

، 41النص املر هق ال ز اململا ه املأار إليهلا   العالاات  مأاو 
ز، الل ي أعلد   إبلار البنلد 21-م أ/1من املالار  45، و42و
ملللن جلللدول أعملللال اللللدورا الرا للل ق واألرا للل  هليئلللق املألللورا  3

من جلدول أعملال اللدورا الرا ل ق واألرا ل   12و 11والبندين 
 هليئق الرنعي 

https://unfccc.int/documents/186388  

  ٢١-م أ/١من املقرر  64-5٢من اتفاق ابريس والفقرات  9املسائل املتعلقة ابملادة 

مأللللاو  الللللنص املر هللللق اللللل زحتديللللد امل هومللللات اللللليت ير لللل   عهلللل   هيئة التنفيئ
ملللللن اتعللللللاق  9ملللللن املللللللادا  5وفالللللاا لهعاللللللاا األبلللللاا  تاللللللد ها 

مللللن جللللدول أعمللللال  15ابريللللسز، اللللل ي أعللللد   إبللللار البنللللد 
 الدورا الرا  ق واألرا   هليئق الرنعي 

https://unfccc.int/index.php/docume

nts/186301 

مأللاو  الللنص املر هللق اللل زباا للق حملللاابت املللوارد املاليللق املادمللق  هيئة املشورة
 9مللن املللادا  7وامل بللفا عللن بايللق تللدخ ت عامللق وفاللاا لهعاللاا 
مللن جللدول  12مللن اتعللاق ابريللسز، اللل ي أعللد   إبللار البنللد 

 )أ(أعمال ليئق املأورا

https://unfccc.int/documents/186430  

 فريق اتفاق ابريس
 

مألللللللاو  اللللللللنص املر هلللللللق الللللللل زاململلللللللا ه  ات الصلللللللهق اصلللللللندوق 
ملن جلدول أعملال ا لل   8الركيمز، ال ي أعد   إبار البنلد 

 الملاا  من الدورا األوىل لعايق اتعاق ابريس 

https://unfccc.int/documents/186306 

  ٢١-م أ/١من املقرر  7٠-66من اتفاق ابريس والفقرات  ١٠املسائل املتعلقة ابملادة 

مألللاو  اللللنص املر هلللق الللل زقملللاق وباا لللق الرايللليم اللللدوري  ليلللق  هيئة التنفيئ
ابريللسز، الل ي أعللد الركنولوجيلا فيملا ير هللق الدعم تنعيلل  اتعلاق 

)أ( مللللللن جللللللدول أعمللللللال الللللللدورا الرا لللللل ق 14  إبللللللار البنللللللد 
 واألرا   هليئق الرنعي 

https://unfccc.int/documents/186396  

مأاو  النص املر هق ال زإبار الركنولوجيا مبوجف العااا 4 من  هيئة املشورة
املللادا 10 مللن اتعللاق ابريللسز، اللل ي أعللد   إبللار البنللد 5)أ( 

 من جدول أعمال الدورا الرا  ق واألرا   هليئق املأورا

https://unfccc.int/documents/184706  

https://unfccc.int/documents/186348
https://unfccc.int/documents/186291
https://unfccc.int/documents/186388
https://unfccc.int/index.php/documents/186301
https://unfccc.int/index.php/documents/186301
https://unfccc.int/documents/186430
https://unfccc.int/documents/186306
https://unfccc.int/documents/186396
https://unfccc.int/documents/184706
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 الاااط املطدي إىل النرا ة  البند حمه الرعاوض اهليئق الرعاواليق
  ٢١-م أ/١من املقرر  9٨-٨4من اتفاق ابريس والفقرات  ١3املسائل املتعلقة ابملادة 

مأاو  النص املر هق ال زالماا ق وا جاا ات واملبادئ الروجيهيلق  فريق اتفاق ابريس
 بلللار الألللعافيق اجلللات اب جلللاا ات واللللدعم املألللار إليهملللا   

مللن  5مللن اتعللاق ابريللسز، الل ي أعللد   إبللار البنللد  13امللادا 
ا للللل  الملللللاا  مللللن الللللدورا األوىل لعايللللق اتعللللاق جللللدول أعمللللال 

 ابريس

https://unfccc.int/documents/186354 

  ٢١-م أ/١من املقرر  ١٠١-99من اتفاق ابريس والفقرات  ١4املسائل املتعلقة ابملادة 

مأاو  النص املر هق ال زاململا ه  ات الصهق ا مهيق ا لرخ ت  ابريسفريق اتفاق 
ملللن اتعلللاق ابريلللس،  14احلصللليهق ال امليلللق املألللار إليهلللا   امللللادا 

ملللن  7ملللن جلللدول أعملللال ا لللل   6الللل ي أعلللد   إبلللار البنلللد 
 الدورا األوىل لعايق اتعاق ابريس

https://unfccc.int/documents/186302 

 ٢١-م أ/١من املقرر  ١٠3و ١٠٢من اتفاق ابريس والفقرتني  ١5املسائل املتعلقة ابملادة 
مألللاو  اللللنص املر هلللق الللل زالماا لللق وا جلللاا ات ال  ملللق لع اليلللق  فريق اتفاق ابريس

 لل  عملله الههنللق امل نيللق اريمللل  الرنعيلل  وت ليللل ا مربللال املأللار 
مللن اتعللاق ابريللس، اللل ي أعللد  15مللن املللادا  2إليهللا   العاللاا 
ملللن جلللدول أعملللال ا لللل  المللللاا  ملللن اللللدورا  7  إبلللار البنلللد 

 األوىل لعايق اتعاق ابريس

https://unfccc.int/documents/186356 

 الصلة بتنفيئ اتفاق ابريساملسائل اإلضافية املمكنة ذات 
مألللاو  اللللنص املر هلللق الللل زاململلللا ه األخلللاك  ات الصلللهق ارنعيللل   فريق اتفاق ابريس

ملن جلدول أعملال  8اتعاق ابريلسز، الل ي أعلد   إبلار البنلد 
 )ب(ا ل  الملاا  من الدورا األوىل لعايق اتعاق ابريس

https://unfccc.int/documents/186274  

فايق اتعاق ابريس = العايق ال امه املخصص امل لين ابتعلاق ابريلس؛ مطرا/اجرملا  أبلاا  ابريلس =  خمرصاات:
مللطرا األبللاا  ال املله اوتللعمت اجرمللا  األبللاا    اتعللاق ابريللس؛ ليئللق الرنعيلل  = اهليئللق العاعيللق لهرنعيلل ؛ ليئللق 

  عاعيق لهمأورا ال هميق والركنولوجيق.املأورا = اهليئق ال
مللن  13 لليدرج للل ا الللنص   الماا للق وا جللاا ات واملبللادئ الروجيهيللق  بللار الأللعافيق مبوجللف املللادا  )أ(

 اتعاق ابريس.

أعااللا األبللاا  عللن ترا  خمرهعللق األلفر مللا إ ا كللار ينبغللي إالللافق اململللا ه ا الللافيق املمكنللق إىل اللا مة  )ب(
مللن أجلله تناوهلللا   الللدورا األوىل ملطرا/اجرمللا  أبللاا  ابريللس. اململللا ه ا الللافيق  عملله اتعللاق ابريللس

( باا ق ا ا غ كه  نر  عن امل هوملات املاليلق املر هالق ارالدو امللوارد املاليلق ال املق إىل 1املمكنق لي: )
ادرا ملن مطرا/اجرملا  ( ا راادات الص2من اتعاق ابريس؛ ) 9من املادا  5البهدار الناميق وفااا لهعااا 

أبللاا  ابريللس إىل الكيللا ت الرأللغيهيق للليللق املاليللق )الصللندوق األخضللا لهمنللاا ومافللق البيئللق ال امليللق( 
؛ 21-م أ/1مللللن املاللللار  63-61و 58مللللن اتعللللاق ابريللللس والعاللللاات  9مللللن املللللادا  8مبوجللللف العاللللاا 

ق أ للله البهلللدار الللواا والصلللندوق ا رالللادات الصلللادرا ملللن مطرا/اجرملللا  أبلللاا  ابريلللس إىل تلللندو  (3)
( ا رالادات الصلادرا ملن مطرا/اجرملا  4؛ )21-م أ/1ملن املالار  58اجات ارغ  املناا وفااا لهعالاا 

ملن اتعلاق  4ملن امللادا  11أباا  ابريس اأفر ت ديه اململلا ات الاالنلق احمللددا وبنيلاا مبوجلف العالاا 
 .21-م أ/1من املاار  53الرمويه وفااا لهعااا ( حتديد لد  كمي واعي جديد اأفر 5ابريس؛ )

    

https://unfccc.int/documents/186354
https://unfccc.int/documents/186302
https://unfccc.int/documents/186356
https://unfccc.int/documents/186274

