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 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ؛ )ب( 
 تقرير الفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس. )ج( 

ألطاااراف العامااال األعماااال التحضاااريية لتنفياااذ اتفااااق ابرياااس ولعقاااد الااادورة األو  ملاااؤمتر ا -4
 بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس.

النظااار يف املقت اااات املقدماااة مااان األطاااراف ىدخاااال تعااادي ت علااا  ا تفاقياااة مبوجاااب  -5
 :15 املادة

مااااان  4)و( مااااان املاااااادة 2مقاااااتح مقااااادم مااااان ا يااااااد الرو اااااي لتعاااااديل الفقااااارة  )أ( 
 ا تفاقية؛

ماان  18و 7واملكساايك لتعااديل املااادت  مقااتح مقاادم ماان اببااوا غينيااا ا دياادة  )ب( 
 ا تفاقية.

 .تقرير  نة التكيف -6
 آلية وار و الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ. -7
 تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا: -8

ابلتكنولوجيااااا ومركاااا  و اااابكة التقرياااار الساااانول املشااااتف للةنااااة التنفيذيااااة املعنيااااة  )أ( 
 تكنولوجيا املناخ؛

 ا تعراض فعالية عمل مرك  و بكة تكنولوجيا املناخ. )ب( 
 من ا تفاقية. 4)أ( و)ب( من املادة 2ا  تعراض الثاين ملدى كفاية أ كام الفقرت   -9

 املسائل املتعلقة ابلتمويل: -10
 التمويل املناخي الطويل األجل؛ )أ( 
 املتعلقة ابللةنة الدائمة املعنية ابلتمويل؛ املسائل )ب( 
تقريااااار الصاااااندوق األخضااااار للمنااااااخ املقااااادم إ  ماااااؤمتر األطاااااراف واىر اااااادات  )ج( 

 املوجهة إ  الصندوق األخضر للمناخ؛
تقريااار مرفاااق البيئاااة العاملياااة املقااادم إ  ماااؤمتر األطاااراف واىر اااادات املوجهاااة إ   )د( 

 ؛مرفق البيئة العاملية
   تعراض السادس لآللية املالية؛ا )ه( 
ماان  5عمليااة يديااد املعلومااات الاال يتعاا  علاا  األطااراف تقااد ها وفقااا  للفقاارة  )و( 

 من اتفاق ابريس. 9املادة 
املعلومااااات املقدمااااة ماااان األطااااراف املدرجااااة يف املرفااااق األول ل تفاقيااااة وا ااااتعراض  ااااذ   -11

 املعلومات.
 غري املدرجة يف املرفق األول ل تفاقية. املعلومات املقدمة من األطراف -12
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 بناء القدرات مبوجب ا تفاقية. -13
 من ا تفاقية: 4من املادة  9و 8تنفيذ الفقرت   -14

تنفياااااااذ بااااااارآمر عمااااااال باااااااوينس آيااااااارس بشاااااااأن تااااااادابري التكياااااااف وا  اااااااتةابة  )أ( 
 (؛10-أ م/1 )املقرر

 املسائل املتعلقة أبقل البلدان منوا . )ب( 
 م عمليات الفحص التقين املتعلقة ابلتخفيف والتكيف.تقيي -15
 القضااي ا نسانية وتغرير املناخ. -16
 مسائل أخرى حمالة من اهليئات الفرعية إ  مؤمتر األطراف. -17
 املسائل اىدارية واملالية واملؤ سية: -18

 ؛2016 تقرير مراجعة احلساابت والبياآت املالية لعام )أ( 
 ؛2017-2016املي انية لفتة السنت  أداء  )ب( 
 ؛2019-2018املي انية الربآجمية لفتة السنت   )ج( 
 اختاذ القرارات يف  ياق عملية ا تفاقية اىطارية؛ )د( 
يتعلاااق ابختياااار وتعيااا   فيماااا 1-م أ/14ا اااتعراض العملياااة النا ااائة عااان املقااارر  )ه( 

ب األماا  التنفيااذل )برتبااة أماا  األماا  التنفيااذل )برتبااة وكياال أماا  عااام( وآئاا
 مساعد(. عام

 ا  ء الرفيع املستوى: -19
 ؛بياآت األطراف )أ( 
 بياآت املنظمات املشاركة بصفة مراقب. )ب( 

 مسائل أخرى. -20
 اختتام الدورة: -21

 اعتماد مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة والعشرين؛ )أ( 
 إغ ق الدورة. )ب( 

 التنظيم املقرتَح ألعمال الدورة: عرض عام -اثنياا  
 سيناريو بدء العمل وإجنازه يف مجيع اهليئات ()أ 

 اااايفتتد الاااادورةة الثالثااااة والعشاااارين ملااااؤمتر األطااااراف رئاااايس مااااؤمتر األطااااراف يف دورتااااه الثانيااااة  -1
والعشرين، و ايقتح انتخااب رئايس الادورة الثالثاة والعشارين للماؤمتر، الاذل  ايتو  أيضاا  ر  اة ماؤمتر 

يف دورتاه  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو )مؤمتر/اجتماع أطاراف كيوتاو(
الثالثة عشرة ور  ة مؤمتر األطراف العامل بوصافه اجتمااع األطاراف يف اتفااق ابرياس )مؤمتر/اجتمااع 
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 التنظيميااة البنااود بعااض األطااراف مااؤمتر  اايتناول مثأطااراف ابريااس( يف ا اا ء الثاااين ماان دورتااه األو . 
. و ايحيل العمال وتنظايم ماالاألع جادول إقارار منهاا املؤقات، أعمالاه جادول عل  املدرجة واىجرائية

فع ا لسااة  مااؤمتر األطااراف بنااودا  ماان جاادول أعمالااه إ  اهليئااات الفرعيااة،  سااب ا قتضاااء. مث  اات 
العامة ا فتتا ية ملؤمتر األطراف. و ت فتتد بعد ذلك الدورة الثالثاة عشارة ملؤمتر/اجتمااع أطاراف كيوتاو 

فع و ااايتناول املاااؤمتر بعاااض البناااود التنظيمياااة واىجرائ ياااة املدرجاااة علااا  جااادول أعمالاااه املؤقااات. مث  ااات 
اع أطاراف ابرياس ا ا ء اجتم/مؤمتر و يستأنفا لسة العامة ا فتتا ية ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو. 

الثاااين ماان دورتااه األو  و اايتناول بعااض البنااود التنظيميااة واىجرائيااة املدرجااة علاا  جاادول أعمالااه. مث 
فع ا لسة العامة املستأ  نفة ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس. ت 

وبعااااد أن يباااادأ كاااال ماااان مااااؤمتر األطااااراف ومؤمتر/اجتماااااع أطااااراف كيوتااااو ومؤمتر/اجتماااااع  -2
أطااراف ابريااس أعمالااه،  اات عقد جلسااة عامااة مشااتكة بياانهم ل  ااتماع إ  البياااآت املقدمااة اب اام 

ل يااا األطااراف والر  اااء جمموعااات األطااراف. وا ااتنادا  إ  توجيهااات اهليئااة الفرعيااة للتنفيااذ الاا
، ي تاااوخ  أن تكاااون البيااااآت املقدماااة اب ااام جمموعاااات (1)علااا  اختتاااام املاااؤمتر يف الوقااات املنا اااب

 األطراف مقتضبة.
ور تبااااات مواعياااااد الااااادورات التالياااااة للهيئاااااات الفرعياااااة لت عقاااااد ابلتااااا امن ماااااع الااااادورة الثالثاااااة  -3

لادورة  ء الثاين مان اوتو وا متر/اجتماع أطراف كيوالعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة عشرة ملؤ 
 األو  ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس:

الاادورة السااابعة واألربعااون للهيئااة الفرعيااة للمشااورة العلميااة والتكنولوجيااة ) يئااة  )أ( 
 املشورة(؛
 الدورة السابعة واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ ) يئة التنفيذ(؛ )ب( 
ع مااان الااادورة األو  للفرياااق العامااال املخصاااص املعاااين ابتفااااق ابرياااس ا ااا ء الرابااا )ج( 

 )فريق اتفاق ابريس(.
و ااايعقد ماااؤمتر األطاااراف ومؤمتر/اجتمااااع أطاااراف كيوتاااو ومؤمتر/اجتمااااع أطاااراف ابرياااس  -4

اا  ملجلسااات عامااة خاا ل األ اابوع األول للمااؤمتر لتناااول بنااود جااداول أعماااهلم الاال ل إ   يئااة ي 
 فريق اتفاق ابريس. ة التنفيذ أو يئ املشورة أو

وخااا ل املاااؤمتر،  ااايعقد ماااؤمتر األطاااراف ومؤمتر/اجتمااااع أطاااراف ابرياااس جلساااة مشاااتكة  -5
 .(2)  تعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برآمر العمل يف إطار اتفاق ابريس

 لضاامان (3)يتما اا  مااع ا ااتنتاجات  يئااة التنفيااذ وخاا ل املااؤمتر،  اات نظسم ا لسااات مبااا -6
 ا تام ممار ات العمل الواضحة والفعالة الل اتفقت عليها مجيع األطراف.

وبغياااة ضااامان إمكانياااة يهيااا  مشااااريع النصاااوغ وإا تهاااا ممياااع اللغاااات الر ياااة ل مااام  -7
املتحاادة قباال أن ينظاار فيهااا كاال ماان مااؤمتر األطااراف ومؤمتر/اجتماااع أطااراف كيوتااو ومؤمتر/اجتماااع 

تاااتم مجياااع أطاااراف ابرياااس  عتماد اااا،  والساااماح قغااا ق املاااؤمتر يف الوقااات املنا اااب،  اااب أن خت 
__________ 

(1) FCCC/SBI/2014/8 218، الفقرة. 
 .10، الفقرة 1-م أت/1، واملقرر 11، الفقرة 22-م أ/1املقرر  (2)
(3) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الفقرات. 
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املفاوضات يف مؤمتر األطراف ومؤمتر/اجتماع أطراف كيوتاو ومؤمتر/اجتمااع أطاراف ابرياس  لاول 
 تشرين الثاين/نوفمرب. 15يوم األربعاء 

،   ادِّدد موعاد (4)واتساقا  مع ا  تنتاجات الال اعتماد ا  يئاة التنفياذ يف دور اا األربعا  -8
مااااان كااااال ياااااوم ىا اااااة وقااااات كااااااف  ل طاااااراف  00/18انتهااااااء مجياااااع ا لساااااات قبااااال السااااااعة 

واجملموعاااات اىقليمياااة للتحضاااري للةلساااات اليومياااة، ولكااان  اااوز، يف  اااروف ا اااتثنائية و ساااب 
 احلالة، مواصلة ا لسات ملدة  اعت  إ  ث ث  اعات.

األماناااة، يف تنظااايم فاااتات الااادورات، املمار اااة  أبن تتباااع (5)وأوصااات  يئاااة التنفياااذ أيضاااا   -9
القائمة عل  عدم عقد أكثر من جلست  من ا لسات العامة و/أو مان جلساات أفرقاة ا تصاال 

فيهااااا  يف وقاااات وا ااااد، وعاااادم ياااااوز العاااادد اىمجاااااو للةلسااااات املعقااااودة يف وقاااات وا ااااد، مبااااا
التنفيااذ األمانااة كااذلك أبن  ا لسااات غااري الر يااة،  اات جلسااات، قاادر اىمكااان. وأوصاات  يئااة

تواصل، عناد وضاع ا ادول الا مين للةلساات، مراعااة القياود الال تواجههاا الوفاود، وأبن تتةناب 
 قدر اىمكان التعارض ب  مواعيد ا لسات الل تتناول قضااي مماثلة.

اح أثنائااااه مبباااااد  ا نفتاااا و ي ست ااااد يف تنظاااايم األعمااااال يف الفااااتة السااااابقة للمااااؤمتر ويف -10
رات األخاارية، ر املااؤمتوالشاافافية والشاامول. ويقيقااا  هلااذ  الغايااة،  يسااتمر بااذل ا هااود، علاا  غاارا
 ااة الواثئااق تع ياا  إالتطبيااق  ااذ  املباااد  ماان خاا ل ا  ااتعانة اب لسااات العامااة غااري الر يااة، و 

ة ائااار ات عااارب دإلكتونياااا ، واىعااا ن عااان ا لساااات يف الوقااات املنا اااب، وباااا معلوماااات ا لسااا
 ويت.تلف يونية مغلقة، ومن خ ل املوقع الشبكي ل تفاقية اىطارية، وخدمة ت

 اجلزء الرفيع املستوى ()ب 
تشااارين الثااااين/نوفمرب )انظااار  15 اااي فتتد ا ااا ء الرفياااع املساااتوى بعاااد  هااار ياااوم األربعااااء  -11

 .أدآ ( 127إ   121من الفقرات 

 األحداث املقررة واألحداث األخرى )ج( 
تشااااارين  13ياااااوم ا ثنااااا   (6) اااااي فتتد احلااااادث الرفياااااع املساااااتوى بشاااااأن العمااااال املنااااااخي -12

تشاااارين الثاااااين/نوفمرب يف منطقااااة بااااو   15الثاااااين/نوفمرب يف منطقااااة بااااون، و ااااي غلةق يااااوم األربعاااااء 
. وخاا ل تلااك الفااتة،  اايعقد مااؤازرا العماال املناااخي الرفيعااا (7)ابلتاا امن مااع ا اا ء الرفيااع املسااتوى

ى، السااايد إنياااا  اااريويراتو والسااايدة  كيماااة احليطاااي،  لسااالة مااان املنا ااابات واجتماعاااات املساااتو 
املائاادة املسااتديرة مااع صااناع القاارار الرفيعااي املسااتوى بشااأن مسااائل رئيسااية. و اايعقد مااؤازرا العماال 
املناااخي أيضااا   لساالة ماان املنا اابات بشااأن جمااا ت مواضاايعية حمااددة راادف بيااان التقاادم احملاارز 

ص النةااااح وتساااليء الضاااوء علااا  الفااارغ املتا اااة ملواصااالة ا رتقااااء ابلعمااال. و ااايقدم وإباااراز قصااا

__________ 

(4) FCCC/SBI/2014/8 219، الفقرة. 
(5) FCCC/SBI/2010/10 164، الفقرة. 
 .120، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (6)
 /http://newsroom.unfccc.int/cop23bonninformationhub/cop23-information-hub-overview انظاااااااااااااااااااااااااار (7)

 حصول عل  معلومات عن املنطقت .لل

http://newsroom.unfccc.int/cop23bonninformationhub/cop23-information-hub-overview/
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عناااد  2017 ماااؤازرا العمااال املنااااخي تقريااارا  عااان نتاااائر  اااذ  األنشاااطة وعااان مسااااعيهم طاااوال عاااام
 تشرين الثاين/نوفمرب. 15إغ ق احلدث الرفيع املستوى يوم األربعاء 

، علااا  أن تقاااام مجيااع األ اااداث يف منطقاااة باااون. و ااينظسم املاااؤمتر يف منطقتااا  متابطتاا  -13
إن تصاابد متا ااة يف مركاا  املعلومااات علاا   و اايقدسم م يااد ماان املعلومااات عاان  ااذ  األ ااداث مااا

 .(8)املوقع الشبكي ل تفاقية

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثلثاا  
 افتتاح الدورة -1 

س  دورتاااه الثانياااة والعشااارين، السااايد  ااايفتتد الااادورة الثالثاااة والعشااارين ملاااؤمتر األطاااراف رئاااي -14
 ص ح الدين م وار )املغرب(.

 املسائل التنظيمية -2 
 انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعشرين )أ( 

 اايدعو رئاايس الاادورة الثانيااة والعشاارين ملااؤمتر األطااراف إ  انتخاااب  معلومااات أ ا ااية: -15
متر ة والعشاارين ملااؤ ة الثالثاا، رئاايس وزراء فيةااي، رئيسااا  للاادور الساايد جااوزااي فرانااك فوريااك ابينيمارامااا

باادأ تناااوب وفقااا  مل األطااراف. وقااد ر ااحت الساايد ابينيمارامااا جمموعااة  دول آ اايا واحملاايء اهلاااد 
راف  ؤمتر/اجتمااع أطاعشرة مل اجملموعات اىقليمية عل  الر  ة. و يتو  أيضا  ر  ة الدورة الثالثة

 .من الدورة األو  ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريسكيوتو وا  ء الثاين 

 إقرار النظام الداخلي )ب( 
قررت األطراف، يف الدورة الثانية والعشارين ملاؤمتر األطاراف، مواصالة  معلومات أ ا ية: -16

، 42ادة ، اب اااااتثناء املااااااFCCC/CP/1996/2تطبياااااق مشاااااروع النظاااااام الااااااداخلي الاااااوارد يف الوثيقاااااة 
را  إ  ماؤمتر قادم تقريابا  الادورات وأن ي لرئيس املشاورات خ ل فتة ماواتفقت عل  أن يواصل ا

 األطراف يف دورته الثالثة والعشرين يف  ال  دوث أل تطورات جديدة.
قااد يااود مااؤمتر األطااراف أن يقاارر مواصاالة تطبيااق مشااروع النظااام الااداخلي وأن  اىجااراء: -17

 وصال إ  اعتماادعيا  للت ايدعو رئيس الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف إ  إجراء مشاورات 
 النظام الداخلي.

FCCC/CP/1996/2  مانةن األماملسائل التنظيمية: اعتماد النظام الداخلي. مذكرة 

__________ 

 ./http://newsroom.unfccc.int/cop23bonninformationhubانظر  (8)

http://newsroom.unfccc.int/cop23bonninformationhub/
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 إقرار جدول األعمال )ج( 
أعاادِّت األمانااة، اب تفاااق مااع رئاايس الاادورة الثانيااة والعشاارين ملاااؤمتر  معلومااات أ ا ااية: -18

عاد التشااور بألطاراف، األطراف، مشاروع جادول األعماال املؤقات للادورة الثالثاة والعشارين ملاؤمتر ا
 مع املكتب ومع األطراف.

 جدول أعماله. ي دع  مؤمتر األطراف إ  إقرار  اىجراء: -19
FCCC/CP/2017/1 ةنفيذيجدول األعمال املؤقت و رو ه. مذكرة من األمينة الت 

 انتخاب أعضاء املكتب غّي الرئيس )د( 
بناااء  علاا  طلااب ماان رئاايس الاادورة الثانيااة والعشاارين ملااؤمتر األطااراف،  معلومااات أ ا ااية: -20

طاااراف ؤمتر األثاااة والعشااارين ملاااا ااات هلت املشااااورات بشاااأن تر ااايحات أعضااااء مكتاااب الااادورة الثال
اع   ملؤمتر/اجتماااورة األو والااادورة الثالثاااة عشااارة ملؤمتر/اجتمااااع أطاااراف كيوتاااو وا ااا ء الثااااين مااان الاااد

ع ر  ااااء مااا 2017و أطاااراف ابرياااس أثنااااء دورات اهليئاااات الفرعياااة املعقاااودة يف باااون يف أاير/مااااي
قاد  وعد النهاائي لتن أن امل  اء واملنسقو ومنسقي اجملموعات اىقليمية وا هات املعنية. وأ بلغ الر 

إ   . واألطاااااااااراف مااااااااادعوة إ  الرجااااااااااوع2017تشااااااااارين الثااااااااااين/نوفمرب  10الت ااااااااايحات  اااااااااو 
ملناصااااااب اوالنظاااااار بصااااااورة فعليااااااة يف تر اااااايد نساااااااء لشااااااغل  18-م أ/23و 7-م أ/36 املقااااااررين

 ا نتخابية يف أل  يئة ت نشأ مبقتض  ا تفاقية.
ر األطاااراف إ  انتخااااب أعضااااء مكتاااب دورتاااه الثالثاااة والعشااارين  اااي دع  ماااؤمت اىجاااراء: -21

اع   ملؤمتر/اجتماااورة األو والااادورة الثالثاااة عشااارة ملؤمتر/اجتمااااع أطاااراف كيوتاااو وا ااا ء الثااااين مااان الاااد
 أطراف ابريس يف أقرب فرصة ممكنة عقب إمتام املشاورات.

 www.unfccc.int/6558.php معلومات إضافية

 املنظمات بصفة مراقبقبول  )ه( 
الااااال  FCCC/CP/2017/2 ااااات عرض علااااا  ماااااؤمتر األطاااااراف الوثيقاااااة  معلوماااااات أ ا اااااية: -22

تتضاامن قائمااة املنظمااات الاال تلااتمس قبوهلااا بصاافة مراقااب، وذلااك بعااد أن ا تعرضااها ونظاار فيهااا 
راف كيوتااو مكتااب الاادورة الثالثااة والعشاارين ملااؤمتر األطااراف والاادورة الثالثااة عشاارة ملؤمتر/اجتماااع أطاا

 .(9)وا  ء الثاين من الدورة األو  ملؤمتر/اجتماع أطراف ابريس
  ي دع  مؤمتر األطراف إ  النظر يف قائمة املنظمات وقبوهلا بصفة مراقب. اىجراء: -23

FCCC/CP/2017/2 مااااة لطلااااب احلصااااول علاااا    صاااافةقبااااول املااااراقب : املنظمااااات املقدد
 مراقب. مذكرة من األمانة

 
 

__________ 

لاادى ،  ااي طبسق إجااراء وا ااد لقبااول املنظمااات املشاااركة بصاافة مراقااب 1-م أت/2و 1-م أإ/36وفقااا  للمقااررين  (9)
مااااؤمتر  أن يتااااو  دورات مااااؤمتر األطااااراف ومؤمتر/اجتماااااع أطااااراف كيوتااااو ومؤمتر/اجتماااااع أطااااراف ابريااااس، علاااا 

 .األطراف البت يف قبول املنظمات املشاركة بصفة مراقب
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 يف ذلك أعمال دورات اهليئات الفرعية تنظيم األعمال، مبا )و( 
يف ذلااك   ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  ا تفاااق علاا  تنظاايم أعمااال الاادورة، مبااا اىجااراء: -24

ناود إ   يئاة املشاورة أعا  (، وإ الاة الب 13-1ا دول الا مين املقاتح للةلساات )انظار الفقارات 
 بنود جدول األعمال ذات الصلة. و يئة التنفيذ عل  النحو املب  يف

و اايقدم رئاايس الاادورة الثانيااة والعشاارين ملااؤمتر األطااراف تقرياارا  عاان نتااائر املشاااورات الاال  -25
، وبناء  عل  طلاب تركياا الساعي (10)أ جريت بشأن ا  تياجات اخلاصة والظروف اخلاصة ألفريقيا

صاااة علااا  دعااام مااان الصاااندوق إ   صاااول األطاااراف الااال يعاااتف ماااؤمتر األطاااراف بظروفهاااا اخلا
 .(11)األخضر للمناخ ومرك  و بكة تكنولوجيا املناخ يف إطار اتفاق ابريس

، قد يود ماؤمتر (12)وا تةابة  لتوصية فريق اتفاق ابريس يف ا  ء الثالا من دورته األو  -26
 اي عرض علا  يتعلاق مبشاروع املقارر الاذل  األطراف أن يتناول احلاجة إ  الوضاوح اىجرائاي فيماا

مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس لينظر فيه ويعتمد  يف دورتاه األو  واخلااغ ابملساألة املشاار إليهاا يف 
 .(13)من تقرير فريق اتفاق ابريس عن ا  ء الثالا من دورته األو ‘ 2‘)ج(28الفقرة 
توجيااه مااؤمتر األطااراف إ   (14)دعااا مؤمتر/اجتماااع أطااراف كيوتااو يف دورتااه الثانيااة عشاارة -27

انتبا  فريق اتفااق ابرياس إ  املعلوماات الال قادمها جملاس صاندوق التكياف عماا يقدماه صاندوق 
 .(15)التكيف من قيمة مضافة لتفعيل اتفاق ابريس

يكفاااااي مااااان املروناااااة  و اااااي دع  ماااااؤمتر األطاااااراف إ  تنظااااايم األعماااااال تنظيماااااا  يتسااااام مباااااا -28
فية اح والشاااااافاويست ااااااد مبباااااااد  ا نفتاااااال  ااااااتةابة للظااااااروف املتغاااااارية والتطااااااورات املسااااااتةدة، 

 رين.ثة والعشوالشمول، و كن أن يكفل الوفاء ابلو ايت املسندة إليه يف دورته الثال
FCCC/CP/2017/1 ةنفيذيجدول األعمال املؤقت و رو ه. مذكرة من األمينة الت 
FCCC/KP/CMP/2017/1  فيذيةالتنجدول األعمال املؤقت و رو ه. مذكرة من األمينة 
FCCC/PA/CMA/2017/1 جدول األعمال و رو ه. مذكرة من األمينة التنفيذية 
FCCC/SBSTA/2017/5 ةنفيذيجدول األعمال املؤقت و رو ه. مذكرة من األمينة الت 
FCCC/SBI/2017/8 ةنفيذيجدول األعمال املؤقت و رو ه. مذكرة من األمينة الت 
FCCC/APA/2017/3  و رو ه. مذكرة من األمينة التنفيذيةجدول األعمال 

__________ 

(10) FCCC/CP/2016/10 155، الفقرة. 
(11) FCCC/CP/2016/10 163و 162، الفقران. 
(12) FCCC/APA/2017/2 30، الفقرة. 
(13) FCCC/APA/2017/2. 
 .14، الفقرة 12 -م أإ/2املقرر  (14)
(15) FCCC/KP/CMP/2016/2.اىضافة إ  املرفق األول ، 
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 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة )ز( 
أن يعاادل مواعيااد  (16)قاارر مااؤمتر األطااراف يف دورتااه الثانيااة والعشاارين معلومااات أ ا ااية: -29

كاانون األول/ديسامرب إ  ياوم   3 يا ت عقد مان ياوم ا ثنا   2018 فتة الدورات الثانية يف عام
عاارض  كومااة بولناادا ا تضااافة الاادورة الرابعاااة  (17)كااانون األول/ديساامرب، وأن يقباال  14ا معااة 

 والعشرين ملؤمتر األطراف.
يتعلااق ابلاادورات املقبلااة األخاارى،  اايكون رئاايس الاادورة اخلامسااة والعشاارين ملااؤمتر  وفيمااا -30

لساد اااة اة الااادور  األطاااراف مااان جمموعاااة دول أمريكاااا ال تينياااة ومنطقاااة البحااار الكااااري ، ورئااايس
 ماااع مبااادأ ك اتسااااقا  والعشااارين ملاااؤمتر األطاااراف مااان جمموعاااة دول أورواب الغربياااة ودول أخااارى، وذلااا

 التناوب ب  اجملموعات اىقليمية.
وأوصااات  يئاااة التنفياااذ يف دور اااا الساد اااة واألربعااا  بتعاااديل مواعياااد فااات  الااادورات يف  -31
 ياااا ت عقاااد مااان ياااوم  2019و 2018ي ومواعياااد فااات  الااادورات األوليااا  يف عاااام 2022 عاااام

 17، ومااااااان ياااااااوم ا ثنااااااا  2018أاير/ماااااااايو  11نيساااااااان/أبريل إ  ياااااااوم ا معاااااااة  30ا ثنااااااا  
 .(18)، عل  التواو2019  يران/يونيه  28  يران/يونيه إ  يوم ا معة 

. وقاد 2022  ب أن يبت مؤمتر األطراف يف مواعيد فتات الادورات يف عاام اىجراء: -32
اخلامسااة  الاادورت  مااؤمتر األطااراف أن ياادعو األطااراف املهتمااة إ  تقااد  عروضااها   تضااافةيااود 

 .با  را  منا يتخذ أل إجراء إضايف والعشرين والساد ة والعشرين ملؤمتر األطراف، وأن ي

 اعتماد تقرير واثئق التفويض )ح( 
عماااول باااه، ت قااادسم مااان مشاااروع النظاااام الاااداخلي امل 19وفقاااا  للماااادة  معلوماااات أ ا اااية: -33

 ألماناة يف موعاداين، إ  واثئق تفويض ممثلي األطراف، وكذلك أ اء املمثل  املنااوب  واملستشاار 
شاكيلة الوفاد. ري   اق يف ت اعة بعد افتتاح الادورة. وت بلساغ األماناة أيضاا  أبل تغيا 24يتةاوز   

صادر، إذا  ت رجياة أوعان وزيار اخلااحلكوماة وإماا  وتصدر واثئق التفاويض إماا عان رئايس الدولاة أو
املنظماة.  ة يف تلاككان األمر يتعلق مبنظماة للتكامال ا قتصاادل اىقليماي، عان السالطة املختصا
 20املاادة  اف )انظارو يفحص املكتب واثئق التفويض ويقدم تقرير  بشأهنا ليعتمد  ماؤمتر األطار 

يباات مااؤمتر  تااة ريثماااورة بصاافة مؤقماان مشااروع النظااام الااداخلي(. ولااق للممثلاا  املشاااركة يف الااد
 كااان  لي(. و مااان مشاااروع النظاااام الاااداخ 21األطاااراف يف قباااول واثئاااق تفويضاااهم )انظااار املاااادة 

تفاقيااة علاا  ا  ل طااراف الاال لااديها واثئااق تفااويض صااحيحة أن تشااارف يف اعتماااد تعاادي ت إ 
عتماااد ، تفااويض  ئااق الصااك قااانوين آخاار. و ااي عرض علاا  املااؤمتر تقرياار واث علاا  بروتوكااول أو أو

 بعد أن يقدمه إليه املكتب.
 ي دع  مؤمتر األطاراف إ  اعتمااد تقريار واثئاق تفاويض ممثلاي األطاراف الاذين  اىجراء: -34

ظااااار  ااااذا ، يف انتلضاااارون دورتااااه الثالثااااة والعشاااارين. و ااااوز للممثلاااا  أن يشاااااركوا بصاااافة مؤقتااااة
 اىجراء.
__________ 

 .7، الفقرة 22-م أ/24املقرر  (16)
 .9، الفقرة 22-م أ/24املقرر  (17)
(18) FCCC/SBI/2017/7 115و 112، الفقران. 
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 تقارير اهليئات الفرعية -3 
 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ()أ 

 ااي بلدغ رئاايس  يئااة املشااورة، يف مجلااة أمااور، عاان أل توصاايات بشااأن  معلومااات أ ا ااية: -35
ا ااتنتاجات تنشااأ عاان أعمااال اهليئااة يف دورتيهااا الساد ااة واألربعاا  والسااابعة  مشاااريع مقااررات أو

 اي بلدغ  فيهاا ويعتماد ا يف دورتاه الثالثاة والعشارين، كماا واألربع  وتقادسم إ  ماؤمتر األطاراف لينظار
 عن أل قضااي أخرى ك لفت  يئة املشورة ابلنظر فيها.

 ااااي دع  مااااؤمتر األطااااراف إ  اى اطااااة علمااااا  ابلتقاااادم احملاااارز يف أعمااااال  يئااااة  اىجااااراء: -36
  عتماد ا.ا  تنتاجات املوص  را  والنظر يف مشاريع املقررات أو 2017 املشورة يف عام

FCCC/SBSTA/2017/4 
 .Add.1و

تقرياااار اهليئااااة الفرعيااااة للمشااااورة العلميااااة والتكنولوجيااااة عاااان دور ااااا 
 18إ   8الساد ااااة واألربعاااا ، املعقااااودة يف بااااون يف الفااااتة ماااان 

 2017أاير/مايو 

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ ()ب 
 ااي بلدغ رئاايس  يئااة التنفيااذ، يف مجلااة أمااور، عاان أل توصاايات بشااأن  معلومااات أ ا ااية: -37

ا ااتنتاجات تنشااأ عاان أعمااال اهليئااة يف دورتيهااا الساد ااة واألربعاا  والسااابعة  مشاااريع مقااررات أو
 اي بلدغ  واألربع  وتقادسم إ  ماؤمتر األطاراف لينظار فيهاا ويعتماد ا يف دورتاه الثالثاة والعشارين، كماا

 ى ك لفت  يئة التنفيذ ابلنظر فيها.عن أل قضااي أخر 
 ااااي دع  مااااؤمتر األطااااراف إ  اى اطااااة علمااااا  ابلتقاااادم احملاااارز يف أعمااااال  يئااااة  اىجااااراء: -38

 ا  تنتاجات املوص  را  عتماد ا. والنظر يف مشاريع املقررات أو 2017 التنفيذ يف عام
FCCC/SBI/2017/7 وAdd.1  اااااا الساد اااااة واألربعااااا ، تقريااااار اهليئاااااة الفرعياااااة للتنفياااااذ عااااان دور 

 2017أاير/مايو  18إ   8املعقودة يف بون يف الفتة من 

 تقرير الفريق العامل املخصص املعين ابتفاق ابريس )ج( 
أنشأ مؤمتر األطراف يف دورته احلادية والعشارين الفرياق العامال ليتاو   معلومات أ ا ية: -39

د الاادورة األو  ملؤمتر/اجتمااااع أطااراف ابرياااس. التحضااري لاادخول اتفااااق ابريااس  يااا  النفاااذ ولعقااا
 لعقاد يضاريا   عملاه يف احملارز التقادم عان تقريارا   ابرياس اتفااق لفرياق املتشااركتان الرئيستان و تقدم
 .ابريس أطراف اجتماع/ملؤمتر األو  الدورة
 ي دع  ماؤمتر األطاراف إ  النظار يف تقريار فرياق اتفااق ابرياس عماا أ ارز  مان  اىجراء: -40

 وإ  اختاذ أل إجراء يرا  منا با . 2017 تقدم يف عمله يف عام
FCCC/APA/2017/2  تقريااار الفرياااق العامااال املخصاااص املعاااين ابتفااااق ابرياااس عااان ا ااا ء

 18إ   8الثالا من دورته األو ، املعقود يف باون يف الفاتة مان 
 2017أاير/مايو 
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األعماااال التيضاااّيية لتنفياااذ اتفااااق ابرياااس ولعقاااد الااادورة األو  ملاااؤمتر األطاااراف  -4 
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس

قرر مؤمتر األطاراف يف دورتاه احلادياة والعشارين اى اراف علا  تنفياذ  معلومات أ ا ية: -41
. وعاا وة علاا  (19)21-م أ/1باارآمر العماال النا اال عاان الطلبااات ذات الصاالة الااواردة يف املقاارر 

ذلاااك، بنااااء  علااا  دعاااوة مااان مؤمتر/اجتمااااع أطاااراف ابرياااس، قااارر ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الثانياااة 
  تنفيذ برآمر العمل يف إطار اتفاق ابريس، وإهناء برآمر العمال والعشرين مواصلة اى راف عل

 كاان وإ الااة النتااائر إ  ا اا ء الثالااا ماان الاادورة األو  ملؤمتر/اجتماااع أطااراف ابريااس  أب اارع مااا
 .(20)عل  أبعد تقدير، لينظر فيها ويعتمد ا

ا ا ء الثااين مان الادورة وقرر مؤمتر األطراف أيضا  أن يدعو إ  عقد اجتماع مشاتف ماع  -42
األو  ملؤمتر/اجتماااع أطااراف ابريااس ماان أجاال ا ااتعراض التقاادم احملاارز يف تنفيااذ باارآمر العماال يف 

 .(21)إطار اتفاق ابريس
و ااايقدم رئيساااا الااادورت  الثانياااة والعشااارين والثالثاااة والعشااارين ملاااؤمتر األطاااراف تقريااارا  عااان  -43

 .(22)، مست دةين مبشاورا ما مع األطراف2018 األعمال التحضريية للحوار التيسريل لعام
 ااااايدع  ماااااؤمتر األطاااااراف إ  القياااااام، اب  اااااتاف ماااااع مؤمتر/اجتمااااااع أطاااااراف  اىجاااااراء: -44

  اختاااذ أل ريااس، وإابريااس، اب ااتعراض التقاادم احملاارز يف تنفيااذ باارآمر العماال يف إطااار اتفاااق اب
ار يتعلاق ابحلاو  يماافمنا ابا   اختااذ أل إجاراء يارا إجراء يرا  منا ابا . وقاد ياود ماؤمتر األطاراف أيضاا  

 .2018 التيسريل لعام
FCCC/APA/2017/2 ء ن ا اااتقريااار الفرياااق العامااال املخصاااص املعاااين ابتفااااق ابرياااس عااا 

 18إ   8مان  الثالا من دورته األو ، املعقود يف باون يف الفاتة
 2017أاير/مايو 

FCCC/SBI/2017/7 عااااا ، األربنفياااااذ عااااان دور اااااا الساد اااااة و تقريااااار اهليئاااااة الفرعياااااة للت
 2017أاير/مايو  18إ   8املعقودة يف بون يف الفتة من 

FCCC/APA/2017/2 ء ن ا اااتقريااار الفرياااق العامااال املخصاااص املعاااين ابتفااااق ابرياااس عااا 
 18إ   8مان  الثالا من دورته األو ، املعقود يف باون يف الفاتة

  2017أاير/مايو 

املقرتحااااات املقدمااااة ماااان األطااااراف إلدخااااال تعاااادي ت علاااا  التفاقيااااة النظاااار يف  -5 
 15مبوجب املادة 

ماان ا تفاقيااة إجااراءات إدخااال تعااديل ا تفاقيااة.  15تتضاامن املااادة  معلومااات أ ا ااية: -45
 ووفقا  هلذ  املادة، قدمت األطراف مقت   لينظر فيهما مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة.

__________ 

 .9، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (19)
 .12و 7الفقران  ،22-م أ/1املقرر  (20)
 .11، الفقرة 22-م أ/1املقرر  (21)
 .16، الفقرة 22-م أ/1املقرر  (22)
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 من التفاقية 4)و( من املادة 2مقدم من الحتاد الروسي لتعديل الفقرة مقرتح  ()أ 
، أ ااال ا ياااد الرو ااي إ  2011أاير/مااايو  24يف ر ااالة مؤرخااة  معلومااات أ ا ااية: -46

ت األمانااة ا قااتاح إ  ماان ا تفاقيااة. وأبلغاا 4)و( ماان املااادة 2األمانااة نااص مقااتح لتعااديل الفقاارة 
اف بسااتة أ ااهر، ر األطاار أطااراف ا تفاقيااة واملااوقع  عليهااا قباال انعقاااد الاادورة السااابعة عشاارة ملااؤمت

 .2011  يران/يونيه  22ىع مه يف  وأر لته إ  الوديع
واتفااق مااؤمتر األطااراف يف دورتااه الثانيااة والعشاارين علاا  أن تاادرةج  ااذ  املسااألة يف جاادول  -47

األعماااال املؤقااات لدورتاااه الثالثاااة والعشااارين، مشاااريا  إ  التفاااا م بشاااأن تعلياااق النظااار فيهاااا يف تلاااك 
 .(23)الدورة
ف  اااذا البناااد الفرعاااي معلقاااا  عناااد إقااارار جااادول  اااي دع  ماااؤمتر األطاااراف إ  تااار  اىجاااراء: -48

 األعمال.
FCCC/CP/2011/5  ن ماااااا)و( 2مقاااااتح مقااااادم مااااان ا يااااااد الرو اااااي لتعاااااديل الفقااااارة

 من ا تفاقية. مذكرة من األمانة 4 املادة

 من التفاقية 18و 7مقرتح مقدم من اببوا غينيا اجلديدة واملكسيك لتعديل املادتني  ()ب 
، أ الاااات اببااااوا غينيااااا ا دياااادة واملكساااايك إ  2011أاير/مااااايو  26مؤرخااااة يف ر ااااالة  -49

ا قااتاح إ  أطااراف  ماان ا تفاقيااة. وأبلغاات األمانااة 18و 7األمانااة نااص مقااتح لتعااديل املااادت  
ه ة أ ااهر، وأر االتطااراف بسااتا تفاقيااة واملااوقع  عليهااا قباال انعقاااد الاادورة السااابعة عشاارة ملااؤمتر األ

 .2011  يران/يونيه  22 مه يف إ  الوديع ىع
. (24)وأ اااار الااارئيس، يف الااادورة الساااابعة عشااارة ملاااؤمتر األطاااراف، إ  تلقاااي مقاااتح مااانقسد -50

وقرر مؤمتر األطاراف يف دورتاه الثانياة والعشارين أن يادرج  اذ  املساألة يف جادول األعماال املؤقات 
 .(25)لدورته الثالثة والعشرين

ألطاااراف إ  النظااار يف  اااذا املقاااتح وإ  اختااااذ أل إجاااراء يااارا   اااي دع  ماااؤمتر ا اىجاااراء: -51
 منا با .

FCCC/CP/2011/4/Rev.1  تعاااديللمقاااتح مااانقد مقااادم مااان ابباااوا غينياااا ا ديااادة واملكسااايك 
 من ا تفاقية. مذكرة من األمانة 18و 7 املادت 

 تقرير جلنة التكيف -6 
طلب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، إ   نة التكياف أن  معلومات أ ا ية: -52

 .(26)تقدم إليه تقارير  نوية عن طريق اهليئت  الفرعيت 

__________ 

(23) FCCC/CP/2016/10 72، الفقرة. 
(24) FCCC/CP/2011/4/Rev.1. 
(25) FCCC/CP/2016/10 75، الفقرة. 
 .96، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (26)
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 اااي دع  ماااؤمتر األطاااراف إ  إ الاااة  اااذا البناااد إ   يئاااة املشاااورة و يئاااة التنفياااذ  اىجاااراء: -53
ف   ماااؤمتر األطااارا. و اااي دع  توصااايا مالتنظااارا فياااه، وإ  اختااااذ أل إجاااراء يااارا  منا ااابا  ا اااتنادا  إ

 أيضا  إ  انتخاب أعضاء  نة التكيف.
FCCC/SB/2017/2 تقرير  نة التكيف 
 www.unfccc.int/6558.phpو www.unfccc.int/6053 معلومات إضافية

 آلية وارسو الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثّيات تغّي املناخ -7 
أنشاااأ ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه التا اااعة عشااارة آلياااة وار اااو الدولياااة  معلوماااات أ ا اااية: -54

يف ذلاااك الظاااوا ر املناخياااة القصاااوى  املعنياااة ابخلساااائر واألضااارار املرتبطاااة بتاااأثريات تغاااري املنااااخ، مباااا
والظااوا ر املناخيااة البطيئااة التطااور، يف البلاادان الناميااة املعرضااة بصاافة خاصااة لااآلاثر الضااارة لتغااري 

 .(27)املناخ
وأنشاااأ ماااؤمتر األطاااراف أيضاااا   ناااة تنفيذياااة  اااتعمل بتوجياااه مناااه وتكاااون مساااؤولة أماماااه،  -55

لتوجيه تنفيذ مهام آلية وار و الدولية، وطلب إ  اللةنة التنفيذية أن تقادم إلياه تقريارا   انواي  عان 
. واعتمااااد مااااؤمتر (28)طريااااق  يئااااة املشااااورة و يئااااة التنفيااااذ، وأن تقاااادم توصاااايات،  سااااب ا قتضاااااء

منه علا   8من املادة  2طراف يف دورته احلادية والعشرين اتفاق ابريس، الذل ينص يف الفقرة األ
 .(29)أن ختضع آلية وار و الدولية لسلطة وتوجيه مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس

وطلااب مااؤمتر األطااراف يف دورتااه احلاديااة والعشاارين إ  اللةنااة التنفيذيااة أن تنشاال مركاا ا   -56
مااان أجااال يويااال املخااااطر يكاااون مساااتودعا  للمعلوماااات عااان التاااأم  ويويااال  لتباااادل املعلوماااات

املخاااطر، وأن تنشاال فرقاااة عماال لوضاااع توصاايات تتعلااق بااان هر متكاملااة لتةناااب  ااا ت التشااارد 
املرتبطاااة ابلتاااأثريات الضاااارة لتغاااري املنااااخ والتقليااال منهاااا والتصااادل هلاااا. وطلبااات أيضاااا  إ  اللةناااة 

 .(30)قدم احملرز يف  ذا الشأن يف تقرير ا السنولالتنفيذية أن تبلغ عن الت
 اااي دع  ماااؤمتر األطاااراف إ  إ الاااة  اااذا البناااد إ   يئاااة املشاااورة و يئاااة التنفياااذ  اىجاااراء: -57

يضاا  أر األطاراف و اي دع  ماؤمت لتنظرا فيه وإ  اختاذ أل إجراء يرا  منا با  ا تنادا  إ  توصيا ما.
 يذية.إ  انتخاب أعضاء اللةنة التنف

FCCC/SB/2017/1 وAdd.1 خلساااااائر ياااااة ابتقريااااار اللةناااااة التنفيذياااااة للياااااة وار اااااو الدولياااااة املعن
 واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

 www.unfccc.int/6558.phpو www.unfccc.int/7545 معلومات إضافية

__________ 

 .1، الفقرة 19-م أ/2املقرر  (27)
 .3و 2لفقران ، ا19-م أ/2املقرر  (28)
 .5، الفقرة 1-م أت/1، واملقرر 7، الفقرة 22-م أ/1انظر أيضا  املقرر  (29)
 .50-48، الفقرات 21-م أ/1املقرر  (30)

http://www.unfccc.int/6053
http://www.unfccc.int/6558.php
http://www.unfccc.int/7545
http://www.unfccc.int/6558.php
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 تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا -8 
 التقرير السنوي املشرتك للجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ )أ( 

قاارر مااؤمتر األطااراف يف دورتااه الساد ااة عشاارة أن يقاادم إليااه كاال ماان  معلومااات أ ا ااية: -58
اللةنااااااة التنفيذيااااااة املعنيااااااة ابلتكنولوجيااااااا ) نااااااة التكنولوجيااااااا( ومركاااااا  و اااااابكة تكنولوجيااااااا املناااااااخ 

 .(31))املرك /الشبكة( تقريرا  عن أنشطتهما وأدائهما ملهامهما، عن طريق اهليئت  الفرعيت 
ر األطااراف إ  إ الااة  ااذا البنااد الفرعااي إ   يئااة املشااورة و يئااة  ااي دع  مااؤمت اىجااراء: -59

 رمااااؤمت و ااااي دع  صاااايا ما.التنفيااااذ لتنظاااارا فيااااه وإ  اختاااااذ أل إجااااراء ياااارا  منا اااابا  ا ااااتنادا  إ  تو 
 التكنولوجيا. ل للمرك /الشبكة و نةا  تشار  اجمللس أعضاء انتخاب إ  أيضا   األطراف

FCCC/SB/2017/3  ركا  لوجيا وملتكنو السنول املشتف للةنة التنفيذية املعنية ابالتقرير
 2017 و بكة تكنولوجيا املناخ لعام

 www.unfccc.int/6558.phpو /www.unfccc.int/ttclear معلومات إضافية

 استعراض فعالية عمل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ )ب( 
اتفق ماؤمتر األطاراف يف دورتاه الساابعة عشارة علا  التتيباات ال زماة  معلومات أ ا ية: -60

، واعتمااااد اختصاصااااات مركاااا  و اااابكة 2012  عاااال آليااااة التكنولوجيااااا كاملااااة التشااااغيل يف عااااام
. وطلااب إ  األماناااة، (32)تكنولوجيااا املناااخ تكنولوجيااا املناااخ وعمليااة اختيااار ا هااة املضااايفة ملركاا 

ر نا  بتوافر املوارد، أن تكلف قجراء ا تعراض مستقل لفعالية عمل املرك /الشبكة بعد مارور أرباع 
يف ذلااااك أل  . و ااااينظر مااااؤمتر األطااااراف يف نتااااائر ا  ااااتعراض، مبااااا(33) اااانوات علاااا  إنشااااائهما

ك،  اااااات ةرى كاااااال أربااااااع  اااااانوات توصاااااايات تتعلااااااق بتحساااااا  أداء املرك /الشاااااابكة. وعقااااااب ذلاااااا
 ا تعراضات دورية مستقلة لفعالية املرك /الشبكة.

وقااارر ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الساااابعة عشااارة أن تااادوم فاااتة ا تفااااق األو    تضاااافة  -61
قارر  مرك  تكنولوجيا املناخ مخس  نوات، تليها فتا يديد تادوم كال منهماا أرباع  انوات، إذا ماا

. وخيضااااع يديااااد ا تفاااااق ملاااادى اضااااط ع املنظمااااة املضاااايفة بو ائفهااااا (34)كمااااؤمتر األطااااراف ذلاااا
، وا اااتةابتها للتوجيهاااات املقدماااة 17-م أ/2مااان املرفاااق الساااابع مااان املقااارر  2احملاااددة يف الفقااارة 
، علاا  النحااو املباا  يف 17-م أ/2 ماان املرفااق السااابع ماان املقاارر 6إ   4ماان إليهااا يف الفقاارات 
 أع  . 60املستقل املشار إليه يف الفقرة نتائر ا  تعراض 

وقرر مؤمتر األطراف يف دورتاه الثامناة عشارة اختياار بارآمر األمام املتحادة للبيئاة، بوصافه  -62
رائد اياد املؤ سات الشريكة،   تضافة مرك  تكنولوجياا املنااخ لفاتة أولياة ماد ا مخاس  انوات 

. واعتماااد ماااؤمتر (35)ك يف دورتاااه الثالثاااة والعشااارينقااارر ماااؤمتر األطاااراف ذلااا قابلاااة للتةدياااد إذا ماااا
__________ 

 .126، الفقرة 16-م أ/1املقرر  (31)
 .133، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (32)
 .20، املرفق السابع، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (33)
 .21املرفق السابع، الفقرة ، 17-م أ/2املقرر  (34)
 .2، الفقرة 18-م أ/14املقرر  (35)

http://www.unfccc.int/ttclear/
http://www.unfccc.int/6558.php


FCCC/CP/2017/1 

15 GE.17-14777 

يتعلااق  األطااراف يف دورتااه الثامنااة عشاارة مااذكرة تفااا م بينااه وباا  باارآمر األماام املتحاادة للبيئااة فيمااا
 .(36)اب تضافة مرك  تكنولوجيا املناخ

أعا  ، طلبات األماناة إجاراء  60وبناء  عل  طلب ماؤمتر األطاراف املشاار إلياه يف الفقارة  -63
ناه ملاؤمتر لنا ائة عا تعراض مستقل. و يتاح التقرير الذل يتضمن نتائر ا  تعراض والتوصايات ا

 األطراف لينظر فيها يف دورته الثالثة والعشرين.
 يلي:  ي دع  مؤمتر األطراف إ  ما اىجراء: -64

أعااااااا    60النظااااااار يف نتاااااااائر ا  اااااااتعراض املساااااااتقل املشاااااااار إلياااااااه يف الفقااااااارة  )أ( 
اء لنهاااااوض أبدالنا ااااائة عناااااه، ويدياااااد أل إجاااااراءات متابعاااااة أخااااارى يلااااا م اختاذ اااااا لوالتوصااااايات 
 املرك /الشبكة؛

النظاار يف املسااائل املتصاالة بتةديااد مااذكرة التفااا م باا  مااؤمتر األطااراف وباارآمر  )ب( 
لا م راءات متابعاة ييد أل إجايتعلق اب تضافة مرك  تكنولوجيا املناخ ويد األمم املتحدة للبيئة فيما

 اختاذ ا،  سب ا قتضاء.
FCCC/CP/2017/3 جيااا كنولو تقرياار ا  ااتعراض املسااتقل لفعاليااة عماال مركاا  و اابكة ت

 املناخ
 /www.unfccc.int/ttclear معلومات إضافية

مااان  4 )أ( و)ب( مااان املاااادة2الساااتعراض الثااااك ملااادى كفاياااة أحكاااام الفقااارتني  -9 
 التفاقية

ماان ا تفاقيااة علاا  إجااراء ا ااتعراض  4)د( ماان املااادة 2تاانص الفقاارة  معلومااات أ ا ااية: -65
كاااانون   31يتةااااوز  يف موعاااد   4)أ( و)ب( مااان املاااادة 2اثن  ملااادى كفاياااة الفقااارت  الفااارعيت  

ذِّر التوصاال الاادورة الرابعااة ملااؤمتر األطااراف، أبلااغ الاارئيس األطااراف بتعاا . ويف1998األول/ديسامرب 
مقاررات بشاأن  اذ  املساألة. وأثنااء النظار يف جادول األعماال  إ  اتفاق عل  أل ا اتنتاجات أو

والصاااا  تعااااديل بنااااد جاااادول  77 الاملؤقاااات للاااادورة اخلامسااااة ملااااؤمتر األطااااراف، اقت اااات جمموعااااة 
)أ( 2األعمال  ذا  يا يصبد كال : "ا تعراض مدى كفاية تنفياذ أ كاام الفقارت  الفارعيت  

ياااتم التوصااال إ  اتفااااق بشاااأن  اااذا ا قاااتاح، وأقااار ماااؤمتر  مااان ا تفاقياااة". ومل 4و)ب( مااان املاااادة 
 جادول يف البناد  اذا وأ درجاألطراف جدول أعمال الدورة، اب تثناء  ذا البند الذل  ال معلقاا . 

ا ية تعكاس غاية الثانية عشرة، مشفوعا    إ  الساد ة األطراف مؤمتر لدورات املؤقت األعمال
والص . وقارر ماؤمتر األطاراف يف دورتاه الثالثاة عشارة، بنااء   77التعديل الذل اقت ته جمموعة ال 

يستةد مان  عل  اقتاح من الرئيس، أن يدعو األم  التنفيذل إ  درا ة  ذا الوضع يف ضوء ما
الثامناة والعشارين.  تطورات خ ل تلك الدورة وتقد  مقت ات لتنظر فيها  يئة التنفيذ يف دور اا

وبناء  عل  اقتاح من الرئيس، وا تنادا  إ  توصية مقدمة مان  يئاة التنفياذ، تقارر يف الادورة الرابعاة 
. وأرجاااأ ماااؤمتر (37)عشااارة ملاااؤمتر األطاااراف إرجااااء النظااار يف  اااذا البناااد إ  دورتاااه الساد اااة عشااارة

__________ 

 ، املرفق األول.18-م أ/14املقرر  (36)
(37) FCCC/CP/2008/7 10، الفقرة. 

http://www.unfccc.int/ttclear/
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  اقاااتاح مااان الااارئيس، وعمااا   األطاااراف يف دورتاااه الساد اااة عشااارة النظااار يف  اااذا البناااد، بنااااء  علااا
دورات مااؤمتر  ماان مشااروع النظااام الااداخلي املعمااول بااه، إ  دورتااه السااابعة عشاارة. ويف 13ابملااادة 

األطااااراف السااااابعة عشاااارة والثامنااااة عشاااارة والتا ااااعة عشاااارة والعشاااارين واحلاديااااة والعشاااارين والثانيااااة 
ى الرئيس مشاورات يف املسألة وقدم والعشرين، أ قر جدول األعمال وأ بقي  ذا البند معلقا ، وأجر 

إ  األطااراف تقرياارا  عاان نتائةهااا. ووافااق مااؤمتر األطااراف يف دورتااه الثانيااة والعشاارين علاا  أن ينظاار 
ماااان مشااااروع النظااااام الااااداخلي  16يف  ااااذا البنااااد خاااا ل دورتااااه الثالثااااة والعشاااارين، وفقااااا  للمااااادة 

 به. املعمول
لنظاااار يف  ااااذا البنااااد وإ  اختاااااذ أل إجااااراء ياااارا   ااااي دع  مااااؤمتر األطااااراف إ  ا اىجااااراء: -66

 منا با .

 املسائل املتعلقة ابلتمويل -10 
 التمويل املناخي الطويل األجل ()أ 

طلااب مااؤمتر األطااراف يف دورتااه العشاارين إ  األمانااة تنظاايم  لقااات  معلومااات أ ا ااية: -67
، وإعاااداد تقريااار ماااوج  عااان  لقاااات العمااال 2020 عمااال  ااانوية خااا ل الااادورات إ  غاياااة عاااام

لينظاار فيااه كاال  اانة مااؤمتر األطااراف واحلااوار الااوزارل الرفيااع املسااتوى الااذل ي عقااد ماارة كاال  اانت  
 دورتاااه الثانياااة والعشااارين أن تركااا   لقاااات يف األطاااراف ماااؤمتر وقااارر. (38)بشاااأن التمويااال املنااااخي

، توخياااا  لااا ايدة التمويااال املنااااخي ألنشاااطة التخفياااف 2017 العمااال املعقاااودة أثنااااء الااادورة يف عاااام
 يلي: يتعلق مبا والتكيف، عل  التةارب والدروس املستفادة فيما

ويساايد ا يف  صااياغة ا  تياجااات احملااددة يف إطااار العمليااات القطريااة التوجيااه )أ( 
 املشاريع والربامر؛

يدياااااد أدوار السيا اااااات والبيئاااااات التمكينياااااة يف متويااااال إجاااااراءات التخفياااااف  ()ب 
 والتكيف؛
 .(39)تيسري  بل حمسنة للحصول عل  التمويل )ج( 

وطلاااب ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الثانياااة والعشااارين إ  األماناااة أن ت عااادِّ يميعاااا  وتوليفاااا   -68
دمااة كااال  اانت  عاان ا  اااتاتيةيات والاانه ر املتِّبعااة لااا ايدة التموياال املناااخي يف الفاااتة للتقااارير املق

، لي ست اااااد راااااا يف  لقاااااات العمااااال املعقاااااودة أثنااااااء 2020 إ  عاااااام 2014 املمتااااادة مااااان عاااااام
 .(40)الدورات

ون ظماات  لقااة عماال أثناااء الاادورة بشااأن التموياال املناااخي الطوياال األجاال، ابلتاا امن مااع  -69
فااق ألو  لفرياق اتالدورة ا الساد ة واألربع  لكل من اهليئت  الفرعيت  وا  ء الثالا منالدورة 

 ماااؤمتر فياااه ينظااارل العمااال  لقاااة عااان ماااوج ا   تقريااارا   األماناااة وأعااادت. 2017ابرياااس يف أاير/ماااايو 
 .األطراف
__________ 

 .12، الفقرة 20-م أ/5املقرر  (38)
 .12، الفقرة 22-م أ/7املقرر  (39)
 .10، الفقرة 22-م أ/7املقرر  (40)
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وإ  اختااذ  ي دع  مؤمتر األطراف إ  النظر يف التقرير املوج  عن  لقة العمل  اىجراء: -70
لقاااات ت يف تنظااايم   إ  تقاااد  إر ااااداأيضاااا   األطاااراف ماااؤمتر و اااي دع أل إجاااراء يااارا  منا ااابا . 

 عمل مقبلة بشأن التمويل املناخي الطويل األجل.
FCCC/CP/2017/4 التمويال  بشاأن 2017  لقة العمل املعقاودة أثنااء الادورة يف عاام

 املناخي الطويل األجل. تقرير موج  من األمانة
FCCC/CP/2017/8  اانت   رة كاالماااحلااوار الااوزارل الرفيااع املسااتوى الثاااين الااذل ي عقااد 

ن يف بشااااأن التموياااال املناااااخي: هناااار أصااااحاب املصاااالحة املتعااااددي
 ئيس شد وتقد  التمويل ىجراءات التكيف. مذكرة من الر 

 www.unfccc.int/6814.php معلومات إضافية

 املسائل املتعلقة ابللجنة الدائمة املعنية ابلتمويل ()ب 
قااارر ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الساااابعة عشااارة أن تقااادم إلياااه اللةناااة  معلوماااات أ ا اااية: -71

الدائمة املعنية ابلتمويال ) ناة التمويال(، يف كال دورة مان دوراتاه العادياة، تقاارير وتوصايات بشاأن 
 .(41)جوانب عملها، لينظر فيها مجيع
وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثانية والعشرين إ   نة التمويل أن تقدم إلياه يف دورتاه  -72

 .(42)الثالثة والعشرين تقريرا  عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عملها
 ناااة واعتماااد ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الثانياااة والعشااارين اختصاصاااات ا اااتعراض مهاااام  -73

التمويل. وع وة  عل  ذلك، ط لب إ   يئاة التنفياذ يف دور اا الساد اة واألربعا  أن تبادأ العمال 
، 22-م أ/9علاااا  ا ااااتعراض مهااااام  نااااة التموياااال وفقااااا  ل ختصاصااااات الااااواردة يف مرفااااق املقاااارر 

فة إ  . وابىضاااا22-م أ/9مااان املقااارر  3واضاااعة  يف اعتبار اااا املساااا ات املشاااار إليهاااا يف الفقااارة 
ذلك، ط لب إ   يئة التنفيذ يف دور ا السابعة واألربع  أن تفرغ من عملها عل  ا تعراض  ناة 
التمويااال كاااي توصاااي مبشاااروع مقااارر يف  اااذا الشاااأن لينظااار فياااه ماااؤمتر األطاااراف ويعتماااد  يف دورتاااه 

 .(43)الثالثة والعشرين
التموياال وإ  اختاااذ أل إجااراء   ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  النظاار يف تقرياار  نااة اىجااراء: -74

ياذ دتاه  يئاة التنفالاذل أع يرا  منا با . و ي دع  مؤمتر األطاراف أيضاا  إ  النظار يف مشاروع املقارر
 عن ا تعراض مهام  نة التمويل واعتماد .

FCCC/CP/2017/9 تقرير اللةنة الدائمة املعنية ابلتمويل 
FCCC/TP/2017/4 نيااة ماان قااة تقاملعنيااة ابلتموياال. ور  ا ااتعراض مهااام اللةنااة الدائمااة

 األمانة
 www.unfccc.int/6877 معلومات إضافية

__________ 

 .120، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (41)
 .11، الفقرة 22-م أ/8املقرر  (42)
 .6و 4و 1، الفقرات 22-م أ/9املقرر  (43)

http://www.unfccc.int/6814.php
http://www.unfccc.int/6877
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تقرياااار الصااااندوق األخضاااار للمناااااخ املقاااادم إ  مااااؤمتر األطااااراف واإلرشااااادات املوجهااااة إ   )ج( 
 الصندوق األخضر للمناخ

يقاااادم جملااااس الصااااندوق األخضاااار للمناااااخ تقرياااارا   اااانواي  إ  مااااؤمتر  معلومااااات أ ا ااااية: -75
األطراف، عل  النحو املنصاوغ علياه يف صاك إدارتاه، ويتضامن التقريار معلوماات عان أماور مثال 

أل مقااررات أخاارى  ويف (44)تنفيااذ اىر ااادات املقدمااة يف الاادورة الثانيااة والعشاارين ملااؤمتر األطااراف
 األطراف.ذات صلة صادرة عن مؤمتر 

و تقدم  نة التمويل مشروع إر ادات إ  الصندوق لينظر فيه مؤمتر األطراف، ا اتنادا   -76
إ  التقرياار الساانول املقاادسم إليااه ماان الصااندوق، وإ ااهامات اهليئااات املواضاايعية يف إطااار ا تفاقيااة، 

 .(45)والراء املقدمة من األطراف
د  إر ااادات إ  الصااندوق بشااأن السيا ااات  ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  تقاا اىجااراء: -77

يار يال وكاذلك التقر ناة التمو واألولوايت الربآجمية ومعايري األ لياة، ماع مراعااة تقريارل الصاندوق و 
 .مة وطنيا  السنول املقدم إ  مؤمتر األطراف عن تشغيل  ةل إجراءات التخفيف امل ئ

 FCCC/CP/2017/5 
 Add.1و

. طاااارافناااااخ املقاااادم إ  مااااؤمتر األتقرياااار الصااااندوق األخضاااار للم 
 مذكرة من األمانة

FCCC/CP/2017/9 تقرير اللةنة الدائمة املعنية ابلتمويل 
FCCC/CP/2017/INF.3 Operation of the registry of nationally appropriate 

mitigation actions. Report by the secretariat 

 www.unfccc.int/5869 معلومات إضافية

تقرياار مرفااق البيئااة العامليااة املقاادم إ  مااؤمتر األطااراف واإلرشااادات املوجهااة إ  مرفااق البيئااة  )د( 
 العاملية
تانص ماذكرة التفاا م با  ماؤمتر األطاراف وجملاس مرفاق البيئاة العاملياة  معلومات أ ا اية: -78

ل  أن يقدم املرفق تقريارا   انواي  إ  ماؤمتر األطاراف عان تنفياذ اىر اادات الال يتلقا اا. )املرفق( ع
 الاادورة يف املقدمااة اىر ااادات لتنفيااذ املتخااذة اىجااراءات عاان تقرياارا   املرفااق يقاادم أن املتوقااع وماان

أل مقاااااررات أخااااارى ذات صااااالة صاااااادرة عااااان ماااااؤمتر  ويف (46)الثانياااااة والعشااااارين ملاااااؤمتر األطاااااراف
 األطراف.

و تقدم  نة التمويل مشروع إر ادات إ  املرفق لينظر فيه مؤمتر األطاراف، ا اتنادا  إ   -79
التقرياار الساانول املقاادسم إليااه ماان املرفااق، وإ ااهامات اهليئااات املواضاايعية يف إطااار ا تفاقيااة، والراء 

 .(47)املقدمة من األطراف

__________ 

 .16، الفقرة 22-م أ/10املقرر  (44)
 )ج(.121، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (45)
 .22، الفقرة 22-م أ/11املقرر  (46)
 )ج(.121، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (47)
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 إر ااااادات إ  املرفااااق بشااااأن السيا ااااات  ااااي دع  مااااؤمتر األطااااراف إ  تقااااد  اىجااااراء: -80
ر ل وكاااذلك التقرياااة التموياااواألولاااوايت الربآجمياااة ومعاااايري األ لياااة، ماااع مراعااااة تقريااارل املرفاااق و نااا

 .مة وطنيا  السنول املقدم إ  مؤمتر األطراف عن تشغيل  ةل إجراءات التخفيف امل ئ
FCCC/CP/2016/7 

 Add.1و
ذكرة ماان راف. ماااملقاادم إ  مااؤمتر األطااتقرياار مرفااق البيئااة العامليااة 

 األمانة
FCCC/CP/2017/9 تقرير اللةنة الدائمة املعنية ابلتمويل 
FCCC/CP/2017/INF.3 Operation of the registry of nationally appropriate 

mitigation actions. Report by the secretariat 

 www.unfccc.int/3655 معلومات إضافية

 الستعراض السادس لآللية املالية )ه( 
قاااارر مااااؤمتر األطااااراف يف دورتااااه الرابعااااة أن يسااااتعرض الليااااة املاليااااة  معلومااااات أ ا ااااية: -81

 يف األطاراف رماؤمت وقرر. (48)من ا تفاقية 11من املادة  4ل تفاقية كل أربع  نوات وفقا  للفقرة 
 املالياة، ابللياة املتعلقاة مهامه أداء يف األطراف مؤمتر التمويل  نة تساعد أن عشرة السابعة دورته
إ اااهامات اخلااارباء، بو اااائل منهاااا ا  تعراضاااات والتقييماااات  تقاااد  منهاااا أماااور مجلاااة طرياااق عااان

 .(49)املستقلة، ليقوم مؤمتر األطراف قعداد وإجراء ا  تعراضات الدورية لآللية املالية
وقرر مؤمتر األطراف يف دورتاه العشارين الشاروع يف ا  اتعراض الساادس لآللياة املالياة يف  -82

 19-م أ/8يري الاااواردة يف املبااااد  التوجيهياااة املرفقاااة ابملقااارر دورتاااه الثانياااة والعشااارين، وفقاااا  للمعاااا
 والعشاارين الثانيااة دورتااه يف األطااراف مااؤمتر واعتمااد. (50)للتعااديل الااذل قااد يطاارأ عليهااا   قااا   أو

التمويال تقاد  إ اهامات اخلارباء   ناة إ  وطلاب الساادس، ل  اتعراض احملدثاة التوجيهية املباد 
 .(51)الصيغة النهائية ل  تعراض يف دورته الثالثة والعشرين يف ا  تعراض، ردف وضع

 ااااي دع  مااااؤمتر األطااااراف إ  النظاااار يف إ ااااهامات اخلاااارباء املقدمااااة ماااان  نااااة  اىجااااراء: -83
 التمويل واعتماد مقرر ىمتام ا  تعراض السادس لآللية املالية.

FCCC/CP/2017/9  تقرير اللةنة الدائمة املعنية ابلتمويل 
 www.unfccc.int/3658 معلومات إضافية

ماان  9ماان املااادة  5عمليااة حتديااد املعلومااات الاال يتعااني علاا  األطااراف تقااد ها وفقاااا للفقاارة  )و( 
 اتفاق ابريس

عملياة قارر ماؤمتر األطاراف أن يشارع، يف دورتاه الثانياة والعشارين، يف  معلومات أ ا اية: -84
مااان اتفااااق  9مااان املاااادة  5لتحدياااد املعلوماااات الااال يتعااا  علااا  األطاااراف تقاااد ها وفقاااا  للفقااارة 

__________ 

 .2، الفقرة 4-م أ/3املقرر  (48)
 .)ه(121الفقرة  ،17-م أ/2املقرر  (49)
 .8، الفقرة 20-م أ/9املقرر  (50)
 .2و 1، الفقران 22-م أ/12املقرر  (51)

http://www.unfccc.int/3655
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ابرياااااس، بغياااااة تقاااااد  توصاااااية لينظااااار فيهاااااا مؤمتر/اجتمااااااع أطاااااراف ابرياااااس ويعتماااااد ا يف دورتاااااه 
 مائاادة مناقشااة تاانظم أن األمانااة إ  والعشاارين الثانيااة دورتااه يف األطااراف مااؤمتر وطلااب. (52)األو 

تاا  الفاارعيت ، وأن تعااد اهليئ ماان لكاال واألربعاا  الساد ااة الاادورة خاا ل األطااراف باا  مسااتديرة
 .(53)تقريرا  موج ا  عن ذلك لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعشرين

 ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  املضااي ق اادما  يف عملااه يف  ااذ  املسااألة بغيااة تقااد   اىجااراء: -85
 يس.ظر فيها واعتماد ا يف الدورة األو  ملؤمتر/اجتماع أطراف ابر توصية للن

FCCC/CP/2017/INF.2  Round-table discussion on the process to identify 

information to be provided under Article 9, paragraph 5, of 

the Paris Agreement. Summary report by the secretariat 

 www.unfccc.int/10157 إضافيةمعلومات 

املعلوماااات املقدماااة مااان األطاااراف املدرجاااة يف املرفاااق األول ل تفاقياااة واساااتعراض  -11 
 هذه املعلومات

أوصااات  يئاااة املشاااورة يف دور اااا الساد اااة واألربعااا  مبشاااروع مقااارر  معلوماااات أ ا اااية: -86
ريب خااارباء ا  اااتعراض املشاااارك  يف ا  اااتعراض التقاااين لتقاااارير فاااتة السااانت  بشاااأن بااارآمر تاااد

والب غااااات الوطنيااااة املقدمااااة ماااان األطااااراف املدرجااااة يف املرفااااق األول ل تفاقيااااة لينظاااار فيااااه مااااؤمتر 
 .(54)األطراف ويعتمد  يف دورته الثالثة والعشرين

املؤقااات و ااارو ه للااادورة  ول طااا ع علااا  م ياااد مااان التفاصااايل، انظااار جااادول األعماااال -87
 .(55)السابعة واألربع  هليئة التنفيذ

 ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  إ الااة  ااذا البنااد إ   يئااة التنفيااذ لتنظاار فيااه وإ   اىجااراء: -88
 يفضااا  إ  النظاار طااراف أياختاااذ أل إجااراء ياارا  منا اابا  ا ااتنادا  إ  توصاايا ا. و ااي دع  مااؤمتر األ

 أع   واعتماد . 86مشروع املقرر املشار إليه يف الفقرة 

  املدرجة يف املرفق األول ل تفاقيةاملعلومات املقدمة من األطراف غّي -12 
ل طاا ع علاا  م يااد ماان التفاصاايل، انظاار جاادول األعمااال املؤقاات  معلومااات أ ا ااية: -89

 و رو ه للدورة السابعة واألربع  هليئة التنفيذ.
وقاارر مااؤمتر األطااراف يف دورتااه السااابعة عشاارة تنقاايد الطرائااق واملباااد  التوجيهيااة اخلاصااة  -90

يتةاوز  لتحلي ت الدولية عل  أ اس اخلربة املكتسبة يف ا ولة األو ، يف موعد  ابملشاورات وا
 .(56)2017 عام

__________ 

 .55، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (52)
 .3و 2، الفقران 22-م أ/13املقرر  (53)
 .FCCC/SBSTA/2017/4/Add.1يردد يف الوثيقة  (54)
(55) FCCC/SBI/2017/8. 
 .)ج(58، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (56)
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 ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  إ الااة  ااذا البنااد إ   يئااة التنفيااذ لتنظاار فيااه وإ   اىجااراء: -91
 اختاذ أل إجراء يرا  منا با  ا تنادا  إ  توصيا ا.

 التفاقيةبناء القدرات مبوجب  -13 
ك لفت  نة ابريس املعنية ببناء القدرات ) نة ابريس( قعداد تقاارير   معلومات أ ا ية: -92

مر لياااة تقنياااة  ااانوية عااان عملهاااا وتقاااد ها إ  ماااؤمتر األطاااراف عااان طرياااق  يئاااة التنفياااذ، و اااتتيد 
 .(57)األطراف اللةنة  ذ  التقارير يف دورات  يئة التنفيذ الل ت عقد ابلت امن مع دورات مؤمتر

وطلاااب ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الثانياااة والعشااارين إ   يئاااة التنفياااذ أن تااانظم ا جتمااااع  -93
.  (58)األول للةنااااة ابريااااس ابلتاااا امن مااااع الاااادورة الساد ااااة واألربعاااا  لكاااال ماااان اهليئتاااا  الفاااارعيت 

 .(59)لط لب إ   نة ابريس أن تعد وتعتمد طرائق وإجراءات عملها يف اجتماعها األو  كما
ول طااا ع علااا  م ياااد مااان التفاصااايل، انظااار جااادول األعماااال املؤقااات و ااارو ه للااادورة  -94

 السابعة واألربع  هليئة التنفيذ.
 ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  إ الااة  ااذا البنااد إ   يئااة التنفيااذ لتنظاار فيااه وإ   اىجااراء: -95

 اختاذ أل إجراء يرا  منا با  ا تنادا  إ  توصيا ا.
FCCC/SBI/2017/11  اتاء القدر ة ببنالتقرير املر لي التقين السنول للةنة ابريس املعني 

 www.unfccc.int/10251 معلومات إضافية

 من التفاقية 4من املادة  9و 8تنفيذ الفقرتني  -14 
 (10-م أ/1التكيف والستجابة )املقرر تنفيذ برانمج عمل بوينس آيرس بشأن تدابّي  )أ( 

ل طاا ع علاا  م يااد ماان التفاصاايل، انظاار جاادول األعمااال املؤقاات  معلومااات أ ا ااية: -96
 و يئة التنفيذ. (60)و رو ه للدورة السابعة واألربع  لكل من  يئة املشورة

رة و يئااة  ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  إ الااة  ااذا البنااد الفرعااي إ   يئااة املشااو  اىجااراء: -97
 .صيا ماالتنفيذ لتنظرا فيه وإ  اختاذ أل إجراء يرا  منا با  ا تنادا  إ  تو 

 املسائل املتعلقة أبقل البلدان منواا  )ب( 
ل طاا ع علاا  م يااد ماان التفاصاايل، انظاار جاادول األعمااال املؤقاات  معلومااات أ ا ااية: -98

 و رو ه للدورة السابعة واألربع  هليئة التنفيذ.
 ي دع  مؤمتر األطراف إ  إ الة  ذا البند الفرعي إ   يئاة التنفياذ لتنظار فياه  راء:اىج -99

 وإ  اختاذ أل إجراء يرا  منا با  ا تنادا  إ  توصيا ا.
__________ 

 .17، املرفق، الفقرة 22-م أ/2املقرر  (57)
 .6، الفقرة 22-م أ/2املقرر  (58)
 .5، الفقرة 22-م أ/2املقرر  (59)
(60) FCCC/SBSTA/2017/5. 
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 تقييم عمليات الفيص التقين املتعلقة ابلتخفيف والتكيف -15 
يكثااف، اعتبااارا  ماان  قاارر مااؤمتر األطااراف يف دورتااه التا ااعة عشاارة أن معلومااات أ ا ااية: -100
يف  ، الفحص التقين لفرغ تنفيذ إجراءات تنطاول علا  إمكااآت ختفياف عالياة، مباا2014 عام

ذلااك اىجااراءات الاال تتاايد فوائااد مشااتكة يف التكيااف والتنميااة املسااتدامة، مااع التكياا  علاا  تنفيااذ 
، بغية تشةيع التعاون السيا ات واملمار ات والتكنولوجيات األ ا ية والقابلة للتطويع واحملاكاة

الطااوعي يف جمااال اىجااراءات العمليااة املتعلقااة بفاارغ التخفيااف احملااددة وفقااا  ل ولااوايت اىمنائيااة 
. وقاارر مااؤمتر األطااراف يف دورتااه العشاارين مواصاالة الفحااص التقااين للفاارغ الاال (61)احملااددة وطنيااا  

د مشتكة يف جما ت التكياف فيها الفرغ الل تتيد فوائ تنطول عل  إمكاآت ختفيف عالية، مبا
. وابىضااااافة إ  ذلااااك، قاااارر مااااؤمتر (62)2020-2015والصااااحة والتنميااااة املسااااتدامة، يف الفااااتة 

، عمليااة فحااص تقااين 2020-2016األطااراف يف دورتااه احلاديااة والعشاارين أن يطلااق، يف الفااتة 
 .(63)بشأن التكيف

ا  لعمليااال الفحاااص التقاااين تقييمااا 2017 وقااارر ماااؤمتر األطاااراف أيضاااا  أن  ااارل يف عاااام -101
 .(65)والتكيف (64)بشأن التخفيف

 ي دع  مؤمتر األطاراف إ  تقيايم عمليال الفحاص التقاين وإ  اختااذ أل إجاراء  اىجراء: -102
 يرا  ضروراي .

 http://tep-a.orgفيما خيص التكيف:  معلومات إضافية
 فيما خيص التخفيف:

http://unfccc.int/resource/climateaction2020/ 
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/gca

_approach.pdf 

 القضااي اجلنسانية وتغّير املناخ -16 
تواصال  طلاب ماؤمتر األطاراف يف دورتاه الثانياة والعشارين إ  األماناة أن معلومات أ ا ية: -103

 .(66)20-م أ/18و 18-م أ/23إعداد تقرير  نول عن التكيبة ا نسانية وفقا  للمقررين 
وابىضافة إ  ذلك، قرر مؤمتر األطراف يف دورته الثانية والعشارين تنظايم  لقاات عمال  -104

 2018 نوية أثنااء الادورات ابلتا امن ماع دور  اهليئتا  الفارعيت  يف فاتة الادورات األو  لعاامي 
وأن تقادم  2017 عاام خا ل العمال  لقات مواضيع تعد أن التنفيذ  يئة إ  وطلب. 2019و

__________ 

 )أ(.5، الفقرة 19-م أ/1املقرر  (61)
 .19، الفقرة 20-م أ/1املقرر  (62)
 .124، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (63)
 .113، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (64)
 .131، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (65)
 .19، الفقرة 22-م أ/21املقرر  (66)

http://tep-a.org/
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/gca_approach.pdf
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/gca_approach.pdf
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عمااااااا توصااااااي بااااااه ماااااان مواضاااااايع حللقااااااات العماااااال إ  مااااااؤمتر األطااااااراف يف دورتااااااه الثالثااااااة تقرياااااارا  
 .(67)والعشرين

وع وة  عل  ذلاك، طلاب ماؤمتر األطاراف يف دورتاه الثانياة والعشارين إ  األماناة أن تعاد  -105
ورقاااااة تقنياااااة عااااان يقياااااق  ااااادف التاااااوازن ا نسااااااين علااااا  النحاااااو الصاااااادر باااااه تكلياااااف مبوجاااااب 

 .(68)، لينظر فيها يف دورته الثالثة والعشرين18-م أ/23و 7-م أ/36 املقررين
ول طااا ع علااا  م ياااد مااان التفاصااايل، انظااار جااادول األعماااال املؤقااات و ااارو ه للااادورة  -106

 السابعة واألربع  هليئة التنفيذ.
 ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  إ الااة  ااذا البنااد إ   يئااة التنفيااذ لتنظاار فيااه وإ   اىجااراء: -107

 اختاذ أل إجراء يرا  منا با  ا تنادا  إ  توصيا ا.
FCCC/CP/2017/6 التكوين ا نساين. تقرير من األمانة 
FCCC/TP/2017/8 Achieving the goal of gender balance. Technical paper by 

the secretariat 

 www.unfccc.int/7516.php معلومات إضافية

 مسائل أخرى حمالة من اهليئات الفرعية إ  مؤمتر األطراف -17 
 اات عايف يف إطااار  ااذا البنااد ماان جاادول األعمااال أل مسااائل أخاارى  معلومااات أ ا ااية: -108

 تتعلق اب تفاقية ييلها اهليئات الفرعية إ  مؤمتر األطراف.
 اااااااااي دع  ماااااااااؤمتر األطاااااااااراف إ  النظااااااااار يف اعتمااااااااااد أل مشااااااااااريع مقاااااااااررات  اىجاااااااااراء: -109

 ل.األعما لا تنتاجات أخرى توصي را اهليئات الفرعية يف إطار  ذا البند من جدو  أو

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -18 
 2016 تقرير مراجعة احلساابت والبياانت املالية لعام )أ( 

ل طاا ع علاا  م يااد ماان التفاصاايل، انظاار جاادول األعمااال املؤقاات  معلومااات أ ا ااية: -110
 و رو ه للدورة السابعة واألربع  هليئة التنفيذ.

 ي دع  مؤمتر األطراف إ  إ الة  ذا البند الفرعي إ   يئاة التنفياذ لتنظار فياه  اىجراء: -111
 .وإ  اختاذ أل إجراء يرا  منا با  ا تنادا  إ  توصيا ا

 2017-2016أداء امليزانية لفرتة السنتني  )ب( 
ل طاا ع علاا  م يااد ماان التفاصاايل، انظاار جاادول األعمااال املؤقاات  معلومااات أ ا ااية: -112
  ه للدورة السابعة واألربع  هليئة التنفيذ.و رو 

__________ 

 .12و 11، الفقران 22-م أ/21املقرر  (67)
 .20، الفقرة 22-م أ/21املقرر  (68)

http://www.unfccc.int/7516.php
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 ي دع  مؤمتر األطراف إ  إ الة  ذا البند الفرعي إ   يئاة التنفياذ لتنظار فياه  اىجراء: -113
 .وإ  اختاذ أل إجراء يرا  منا با  ا تنادا  إ  توصيا ا

 2019-2018امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني  )ج( 
أوصااات  يئاااة التنفياااذ يف دور اااا الساد اااة واألربعااا  مبشاااروع مقااارر  أ ا اااية:معلوماااات  -114

لينظااار فياااه ماااؤمتر األطاااراف ويعتماااد  يف  2019-2018بشاااأن املي انياااة الربآجمياااة لفاااتة السااانت  
 .(69)دورته الثالثة والعشرين

 114فقارة  ي دع  مؤمتر األطراف إ  النظر يف مشروع املقرر املشاار إلياه يف ال اىجراء: -115
 .أع   واعتماد 

 اختاذ القرارات يف سياق عملية التفاقية اإلطارية )د( 
تلقااا  ماااؤمتر األطاااراف يف دورتاااه الثانياااة والعشااارين تقريااارا  مااان رئااايس  معلوماااات أ ا اااية: -116

الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف عن املشاورات غري الر ية ا  تشارافية واملفتو اة العضاوية 
أن اختاااذ القاارارات يف  ااياق عمليااة ا تفاقيااة اىطاريااة الاال أ جرياات ابلتاا امن مااع الاادورة الرابعااة بشاا

. وواصاااال مااااؤمتر األطااااراف يف دورتااااه الثانيااااة والعشاااارين نظاااار  يف  ااااذ  (70)واألربعاااا  هليئااااة املشااااورة
ماان  16)ج( و10تااتمكن ماان اختتااام النظاار فيهااا. ووفقااا  للمااادت   املسااألة؛ بيااد أن األطااراف مل

مشاااروع النظاااام الاااداخلي املعماااول باااه، أ درجااات  اااذ  املساااألة يف جااادول األعماااال املؤقااات للااادورة 
 الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف.

 ااااي دع  مااااؤمتر األطااااراف إ  النظاااار يف  ااااذا البنااااد وإ  اختاااااذ أل إجااااراء ياااارا   اىجااااراء: -117
 .منا با  

يتعلق ابختيار وتعيني األماني التنفياذي  فيما 1-م أ/14استعراض العملية الناشئة عن املقرر  )ه( 
 د(مساع )برتبة وكيل أمني عام( وانئب األمني التنفيذي )برتبة أمني عام

طلاب ماؤمتر األطاراف يف دورتاه الثانياة والعشارين إ   يئاة التنفياذ يف  معلومات أ ا اية: -118
توصااااااية يف دورتااااااه الثالثااااااة دور ااااااا الساد ااااااة واألربعاااااا  أن تنظاااااار يف  ااااااذ  املسااااااألة لتقاااااادم إليااااااه 

 .(71)والعشرين
ول طااا ع علااا  م ياااد مااان التفاصااايل، انظااار جااادول األعماااال املؤقااات و ااارو ه للااادورة  -119

 السابعة واألربع  هليئة التنفيذ.
 ي دع  مؤمتر األطراف إ  إ الة  ذا البند الفرعي إ   يئاة التنفياذ لتنظار فياه  اىجراء: -120

   منا با  ا تنادا  إ  توصيا ا.وإ  اختاذ أل إجراء يرا
FCCC/CP/2016/INF.2 Background information on decision 14/CP.1 and the 

process to appoint the Executive Secretary. Note by the 

secretariat 

__________ 

 .FCCC/SBI/2017/7/Add.1يرد يف الوثيقة  (69)
(70) FCCC/CP/2016/10 140و 139، الفقران. 
(71) FCCC/CP/2016/10 148، الفقرة. 
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 اجلزء الرفيع املستوى -19 
 و ات لق تشارين الثااين/نوفمرب.  15 ي فتتد ا  ء الرفيع املستوى بعد  هر يوم األربعاء،  -121

 وتااوكي  أطااراف اجتماااع/ومؤمتر األطااراف مااؤمتر باا  املشااتكة العامااة ا لسااات يف الوطنيااة البياااآت
/نوفمرب، وياااااوم تشااااارين الثااااااين 15 األربعااااااء، ياااااوم عقاااااد ا املقااااارر ابرياااااس أطاااااراف اجتمااااااع/ومؤمتر

املنظمااات ة الدوليااة و تشاارين الثاااين/نوفمرب، تليهااا بياااآت ممثلااي املنظمااات احلكومياا 16ماايس، اخل
 املشاركة بصفة مراقب.

و ااايعقد ماااؤمتر األطاااراف ومؤمتر/اجتمااااع أطاااراف كيوتاااو ومؤمتر/اجتمااااع أطاااراف ابرياااس  -122
 تشرين الثاين/نوفمرب،  ختتام أعماهلم. 17جلسات منفصلة يوم ا معة، 

 ياانت األطرافب ()أ 
رئاااايس  وزياااار أو رئاااايس احلكومااااة أو  كاااان أن ياااادو ابلبياااااآت الوطنيااااة رئاااايس الدولااااة أو -123
 الوفد.
يف ذلاك األطاراف يف  و تكون  ناف قائمة وا دة ابملتكلم ، و ايأخذ كال طارف، مباا -124

ألطاراف أن اتفااق ابرياس، الكلماة مارة وا ادة فقاء. وقاد تاود ا بروتوكول كيوتاو ويف ا تفاقية ويف
تتةااااوز ثااا ث دقاااائق، ا اااتنادا  إ  توجياااه  يئاااة التنفياااذ  يااايء علماااا  أبن مااادة البيااااآت  اااب أ 

. وتشااةسع (72)الااذل لااا األطااراف ور  اااء ا لسااات علاا  اختتااام املااؤمترات يف الوقاات املنا ااب
، أيخااااذ أعضااااا  ا الخاااارون الكلمااااة األطااااراف بقااااوة علاااا  اىد ء ببياااااآت اب اااام جمموعااااات،  

ألماام ا ملمار ااة وتبعااا  . صااارما   تطبيقااا   الوقاات يديااد و اايطبسقو اايتاح هلااذ  البياااآت وقاات إضااايف. 
املتحااادة،  اااوف ي ساااتعان  لياااة، و اااي يف  اااذ  احلالاااة جااارس، لتنبياااه املتكلمااا  عناااد يااااوز احلاااد 

 ياوزوا الوقت احملدد. ال مين. و ي قاطع املتكلمون إذا ما
و ت نشااار النصاااوغ الكاملاااة للبيااااآت الر ياااة علااا  املوقاااع الشااابكي ل تفاقياااة اىطارياااة،  -125
اام يف نساخة ورقيااة. ولكاي يتسااب نشار البياااآت علا  املوقااع الشابكي ل تفاقيااة اىطاريااة،  ولان ت عمس

ي رجاا  ماان األطااراف الاال  اات دو ببياااآت أثناااء ا اا ء الرفيااع املسااتوى أن تر اال مساابقا  نسااخة ماان 
 .external-relations@unfccc.intبيان إ  العنوان التاو: ال

متوز/يولياااااااه إ  ياااااااوم  10و اااااااي فتد التساااااااةيل يف قائماااااااة املتكلمااااااا  مااااااان ياااااااوم ا ثنااااااا   -126
، 2017متوز/يولياه  10. وقاد أ ر الت إ  األطاراف يف 2017تشرين األول/أكتوبر  27 ا معة

يف ذلاك ا اتمارة  ضمن اى اعار بتااريع عقاد الادورات، املعلوماات املتعلقاة بقائماة املتكلما ، مباا
 .(73)التسةيل

__________ 

(72) FCCC/SBI/2014/8 218، الفقرة. 
(73) http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/notification_to_ 

parties_cop__23.pdf. 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/external-relations@unfccc.int
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/notification_to_parties_cop__23.pdf
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/notification_to_parties_cop__23.pdf
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 بياانت املنظمات املشاركة بصفة مراقب ()ب 
 ي دع  ممثلو املنظمات احلكومية الدولياة واملنظماات املشااركة بصافة مراقاب إ  اىد ء  -127

 صارما   تطبيقا   بيان لكل تاندقيق البالغ ال مين احلد و يطبةقآت الوطنية. ببياآت عند انتهاء البيا
تفاقياة وقاع الشابكي ل أعا  (. و ي نشار الانص الكامال للبيااآت الر ياة يف امل 124 الفقارة انظر)

 أع  (. 125يعمسم يف نسخة ورقية )انظر الفقرة  اىطارية، ولن

 مسائل أخرى -20 
ر  ااذا البنااد ماان جاادول األعمااال أل مسااائل أخاارى ت عاارض علاا  مااؤمتر  اات عايف يف إطااا -128

 األطراف.

 اختتام الدورة -21 
 اعتماد مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة والعشرين ()أ 

 اايا عةدر مشااروع تقرياار عاان أعمااال الاادورة ليعتمااد  مااؤمتر األطااراف يف  معلومااات أ ا ااية: -129
 هناية الدورة.

 ااي دع  مااؤمتر األطااراف إ  اعتماااد مشااروع التقرياار واىذن للمقاارر اب ااتكمال  اىجااراء: -130
 .التقرير بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

 إغ ق الدورة )ب( 
  يعلن الرئيس إغ ق الدورة. -131

    


