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 األطراف مؤمتر

املرقررةريف ب نررة  ب  ،الثالثررو تالريررريدعررد رتهترر   تقريررر مررؤمتر األطررراف  
 2017تيريد الثاين/نةفمرب  18إىل  6الفرتيف مد 

 إضافو  

 رتهت  الثالثو تالريريد بمؤمتر األطراف  اجلزء الثاين: اإلجراءات اليت اختذها  
 احملتوايت

 الصفحة املقرر
 2  .......................... تقييم عمليات الفحص التقين املتعلقة ابلتخفيف والتكيف 23-م أ/13

 4  ............................... استعراض فعالية عمل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ 23-م أ/14

 6  ........................ تعزيز تطوير تكنولوجيا املناخ ونقلها بواسطة آلية التكنولوجيا 23-م أ/15

 8  ................. 2017 التقرير املرحلي التقين السنوي للجنة ابريس املعنية ببناء القدرات لعام 23-م أ/16

 9  ...... االستعراض الرابع لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 23-م أ/17

نطاق االستعراض الدوري القادم للهدف العاملي الطويل األجل مبوجب االتفاقية وللتقدم  23-م أ/18
 11  ..........................................................العام احملرز حنو حتقيقه

برررر مد ترررردريب سررررضاء االسررررتعراض املضرررراركل يف االسرررتعراض التقررررين لتقررررارير فرررر   السررررنتل  23-م أ/19
 12  ............... طنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةوالبالغات الو 

 16  ................................................ املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية 23-م أ/20

 18  ................................... 2019-2018امليزانية الض جمية لف   السنتل  23-م أ/21

 29  ............................................ مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة 23-م أ/22

 القرار
  31  .............. بون اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية أملانيا االحتادية ولسكان مدينة 23-م أ/1
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 23-م أ/13قره امل  

 تقييم عمليات الفحص التقين املترلقو ابلتخفيف تالتكيف  
 إن مؤمتر األطراف، 
قراره إجراء تقييم لعمليات الفحص التقين املتعلقة ابلتخفيف والتكيف بغيرة  إىلإذ يضري  

 ،(1)حتسل فعاليتها
املسررررتوجل، و نررررة  يلرؤسرررراء اتياررررات الفرعيررررة، واملررررؤازرين الرفيعرررروإذ يعرررررب عررررن تقررررديره  

غرررري األطرررراف  مررنعنيرررة ا هررات املالتكيررف، واللجنرررة التنفيذيررة املعنيرررة ابلتكنولوجيررا، واألطرررراف و 
 لتقين،اللنواتد احملققة حىت اآلن يف تنفيذ عمليات الفحص و  للجهود املضطلع هبا

 حتسل فعاليتها، طُرقتقييماً لعمليات الفحص التقين ونظر يف وقد أجرجل  
على احلاجرة امللحرة إىل حتسرل عمليرات الفحرص التقرين، علرى النحرو املبرل  يضدد -1 
 ناسي العاملي؛، مبا يف ذلك حتسل إدماجها يف شراكة مراكش للعمل امل21-م أ/1يف املقرر 
، و نررة التكيررف، (2)رؤسرراء اتياررات الفرعيررة، واملررؤازرين الرفيعرري املسررتوجل حيررب بقررو  -2 

ابلتكنولوجيررا، ومركررز وشرربكة تكنولوجيررا املنرراخ علررى تركيررز عمليررات الفحررص  واللجنررة التنفيذيررة املعنيررة
التقين على اخليارات السياساتية احملدد ، والفرص املتاحة لتعزيز التخفيرف والتكيرف الريت  كرن تنفيرذ ا 

 يف املدجل القصري، مبا يف ذلك اخليارات والفرص ذات الفوائد املض كة للتنمية املستدامة؛
 كرانون الارا /  12املؤازرين الرفيعري املسرتوجل علرى القيرام، قبرل  قو  أيضاً حيب ب -3 
حررررررىت   للفرررررر   ، بتحديررررررد موامرررررريع لعمليررررررة الفحررررررص التقررررررين املتعلقررررررة ابلتخفيررررررف2018ينرررررراير 
 جيا املناخ؛بكة تكنولو ابلتضاور مع اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومركز وش 2020 عام

نفيذية املعنية ابلتكنولوجيا، ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ اللجنة الت إىليطلب  -4 
ا السرررنوي املضررر م املقررردم إىل مرررؤمتر األطرررراف، بعرررد التضررراور مرررع املرررؤازرين يف تقريرهررر يررردرجاأن 

 طُررقالرفيعي املستوجل يف  ذا الصدد، التوصيات املقدمة إىل األطراف واملنظمات األسرجل بضرنن 
 ؛(3)اجتماعات اخلضاء التقنيل نتائداملضي قدماً، واإلجراءات اليت جيب اختاذ ا على أساس 

و رري تضررطلع بعمليررة الفحررص التقررين  ،إىل  نررة التكيررف أن تنظررر يطلررب أيضرراً  -5 
املتعلقرررة ابلتكيرررف، يف احتياجرررات األطرررراف املعررررب عنهرررا يف مسررراهاهتا احملررردد  وطنيررراً ويف سطررر  

مجيع الوظرائف األربرع لعمليرة الفحرص التقرين املتعلقرة  تتناولة وبالغاهتا الوطنية، وأن التكيف الوطني
، وأن تُررردر  يف تقرير رررا السرررنوي املقررردم إىل مرررؤمتر األطرررراف توصررريات بضرررنن العمليرررات (4)ابلتكيرررف

اخلاصرة بكررل منهرا، وتوصرريات إىل اتياررات املنضرن  مبوجررب االتفاقيررة واألطرراف واملنظمررات األسرررجل 
 اجتماعات اخلضاء التقنيل؛ نتائدنن طُرق املضي قدماً واإلجراءات الالزم اختاذ ا على أساس بض
__________ 

 .131و 113، الفقراتن 21-م أ/1املقرر  (1)
 .122و 121، الفقراتن 21-م أ/1املقرر  (2)
 )أ(.129)أ( و111، الفقراتن 21-م أ/1املقرر  (3)
 .127، الفقر  21-م أ/1املقرر  (4)
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ا هررررات و  ،املنظمرررات املتخصصررررة، واتيارررات املنضرررن  مبوجررررب االتفاقيرررةيررردعو  -6 
 األطراف إىل تعزيز مضاركتها يف عمليات الفحص التقين؛ غري مناملعنية 

عمليرة  لقيراد املنظمات املتخصصة إىل التطوع، عن طريق األمانة، يدعو أيضاً  -7 
 ؛ذات الصلةتنظيم اجتماعات اخلضاء التقنيل 

إىل األمانررررة، حسررررب  ويطلررررباملنظمررررات املتخصصررررة الرائررررد ،  يرررردعو كررررذلك -8 
 ا يلي:مباالقتضاء، يف سياق تنظيم اجتماعات اخلضاء التقنيل، القيام 

منهررررا اجتماعررررات  بوسررررائل، يررررةاء التقنيررررل أكاررررر تفاعلعررررات اخلررررض جعررررل اجتما )أ( 
 املائد  املستدير  واحلوارات املواميعية واملضاركة االف امية؛

إاتحررة جرردول األعمررال واألسررالة اإلرشرررادية الجتماعررات اخلررضاء التقنيررل قبرررل  )ب( 
 انعقاد ا بوقت كاف؛

ا طُرررررررق املضرررررري قرررررردماً، استترررررام اجتماعررررررات اخلررررررضاء التقنيررررررل  لسررررررة تُقرررررر   فيهرررررر ) ( 
أعراله  2واإلجراءات الالزمة فيمرا يتصرل ابخليرارات السياسراتية والفررص احملردد  املضرار إليهرا يف الفقرر  

 ؛ (6)وامعي السياساتإىل املوجهة الالحقة ، ويف امللخصات (5)بغية إدراجها يف الورقات التقنية
إىل تنظرررريم اجتماعررررات  األطررررراف غررررري مررررنا هررررات املعنيررررة و األطررررراف يرررردعو  -9 

عقراد مناسربات ، من انما يكون مناسباً للخضاء التقنيل على الصعيد اإلقليمي، ابالستفاد ، حسب
تكنولوجيررا تمويررل والليف جمرراالت ا ،مررا يلررزم مررن مرروارد  رردد  حبرربإقليميررة للعمررل املنرراسي، بغيررة 

نها املبرادرات م وسائلبليمية، لتوسيع نطاق اإلجراءات املتخذ  يف السياقات اإلق ،وبناء القدرات
يف  إسرررهامكألمانرررة  اإىل  عرررن ذلررركاإلقليميرررة املتعلقرررة ابلتخفيرررف والتكيرررف، وإىل تقرررد  تقارير رررا 

 عمليات الفحص التقين؛ 
رؤساء اتياات الفرعية، واملؤازرين الرفيعري املسرتوجل، و نرة التكيرف،  حيب بقو  -10 

ومركررز وشرربكة تكنولوجيررا املنرراخ علررى مررمان مررا يلررزم مررن واللجنررة التنفيذيررة املعنيررة ابلتكنولوجيررا، 
أعراله،  2استمرارية ومتابعة للخيارات السياسراتية احملردد  والفررص املتاحرة املضرار إليهرا يف الفقرر  

 واألحررردا ، (7)يف امللخصرررات املوجهرررة إىل وامرررعي السياسرررات مرررن بينهرررا اإلفررراد  منهرررا بوسرررائل
 ؛التيسريي، واحلوار (8)الرفيعة املستوجل

مررن غررري األطررراف إىل إطررالع بعضررها بعضرراً ا هررات املعنيررة األطررراف و  يرردعو -11 
ات املضرار يرذ التوصريبضنن اإلجراءات املتخرذ  والتعهردات املقطوعرة للعمرل علرى تنف جتربتهاعلى 

 ت الصرلة، وامللخصراتأعراله ابعتبار را مردسالت يف الورقرات التقنيرة ذا 5و 4إليها يف الفقرتل 
 الرفيعة املستوجل. واألحدا وجهة إىل وامعي السياسات، امل

 12ا لسة العامة 
 2017تضرين الاا /نوفمض  17

__________ 

 )ب(.129)ب( و111، الفقراتن 21-م أ/1املقرر  (5)
  )ب(.129و) ( 111، الفقراتن 21-م أ/1املقرر  (6)
 أعاله. 6احلاشية  مال (7)
 . 120، الفقر  21-م أ/1املقرر  (8)
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 23-م أ/14قره امل  

 استرراض فراليو عمل مركز تشبكو تكنةلةجيا املناخ  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،18-م أ/14، و18-م أ/1، و17-م أ/2، و16-م أ/1إىل املقررات  إذ يضري 
ابلتقريرررررر املتعلرررررق ابالسرررررتعراض املسرررررتقل لفعاليرررررة عمرررررل مركرررررز وشررررربكة  يرحّرررررب -1 

الرذي أُعرّد بتكليرف مرن األمانرة و  (1)تكنولوجيا املناخ )املضار إليه فيما بعد ابالستعراض املستقل(
 ؛17-م أ/2لمقرر لمن املرفق السابع  20ابة للفقر  استج

مرفرررق البياررة العامليرررة، ن مررو  (2)ابلرردعم املقررّدم مرررن األطررراف يرحّررب مررع التقررردير -2 
األمرم املتحرد  للتنميرة منظمرة وابملساهات املالية والعينية املقدمة من بر مد األمم املتحد  للبيارة و 

الصرررناعية وغريهرررا مرررن شرررركاء احتررراد مركرررز وشررربكة تكنولوجيرررا املنررراخ، لررردعم عمرررل وأنضرررطة مركرررز 
 وشبكة تكنولوجيا املناخ؛

ابالستنتاجات الرئيسية اليت سُلص إليها االستعراض املستقل بضنن  حيي  علماً  -3 
واستدامة اخلدمات املقدمرة مرن مركرز وشربكة تكنولوجيرا املنراخ،   وأتثريمدجل أهية وفعالية وكفاء  

  ؛(3)أعاله 1ترد يف التقرير املضار إليه يف الفقر   كما
فعاليررة عمررل مركررز وشرربكة ابإلجنررازات والصررعوابت املتصررلة ب حيرري  علمرراً أيضرراً  -4 

  ؛(4)أعاله 1ترد يف التقرير املضار إليه يف الفقر   تكنولوجيا املناخ، كما
جتديررد مررذكر  التفررا م بررل مررؤمتر األطررراف وبررر مد األمررم املتحررد  للبياررة  يقرررر -5 

ربرع ، أل18-م أ/14لمقررر ليتعلق ابستضافة مركز تكنولوجيا املناخ، الوارد  يف املرفق األول  فيما
 ؛17-م أ/2لمقّرر لمن املرفق السابع  22سنوات إمافية، وفقاً للفقر  

مذكر  التفا م على لألمينة التنفيذية أبن توّقع، نيابة عن مؤمتر األطراف،  أيذن -6 
 أعاله؛ 5املضار إليها يف الفقر  

بر مد األمم املتحد  للبيارة، بوصرفه ا هرة املضريفة ملركرز تكنولوجيرا املنراخ،  يدعو -7 
 ويف إىل أن يقررردم، بررردعم مرررن مركرررز وشررربكة تكنولوجيرررا املنررراخ وابلتضررراور مرررع ا لرررس االستضررراري،

االسرتعراض املسرتقّل  ، رّداً مرن اإلدار  علرى اسرتنتاجات وتوصريات(5)مهام ووالايت كل منهما إطار
 - )نيسرررران/أبريل تنظررررر فيرررره اتياررررة الفرعيررررة للتنفيررررذ يف دورهتررررا الاامنررررة واألربعررررل لكرررري ذات الصررررلة
 (، مع مراعا  مداوالت األطراف سالل  ذه الدور ؛2018أاير/مايو 

__________ 

 .FCCC/CP/2017/3الوثيقة  (1)
، وإيطاليرررا، ومجهوريرررة كررروراي، والررردا،رم، وسويسررررا، وفنلنررردا، وكنررردا، آيرلنررردااألورويب، وإسررربانيا، وأملانيرررا، و االحترراد  (2)

 . والياابنوالنرويد، والوالايت املتحد  األمريكية، 
 .82-51، الفقرات FCCC/CP/2017/3الوثيقة  (3)
 .84و 83الفقراتن ، FCCC/CP/2017/3الوثيقة  (4)
 ، املرفق األول. 18-م أ/14، املرفق السابع، واملقرر 17-م أ/2املقرر  (5)
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إىل اتياررررة الفرعيررررة للتنفيررررذ أن تنظررررر، يف دورهتررررا الاامنررررة واألربعررررل، يف  يطلررررب -8 
رد اإلدار  املقدم من بر مد األمم املتحرد  للبيارة  استنتاجات وتوصيات االستعراض املستقل، ويف

أعررراله بغررررض التوصرررية مبضرررروع مقررررر بضرررنن تعزيرررز أداء مركرررز وشررربكة  7واملضرررار إليررره يف الفقرررر  
تكنولوجيرررا املنرررراخ كرررري ينظررررر فيررره مررررؤمتر األطررررراف ويعتمررررده يف دورتررره الرابعررررة والعضرررررين )كررررانون 

 (؛2018األول/ديسمض 
يررررزال يواجرررره حترررردايت تسررررتلزم  وشرررربكة تكنولوجيررررا املنرررراخ الأن مركررررز  يالحرررر  -9 

الردعم املرا   املزيرد مرن تنفيرذ مهامره، وأنره ينبغري تقرد من أجل اال تمام بضنن التمويل املستدام 
 ؛17-م أ/2من املقرر  141و 139إليه، مضرياً إىل الفقرتل 

 مرررررررن املرفرررررررق السرررررررابع 20إىل األمانرررررررة أن تكلّرررررررف، عمررررررراًل ابلفقرررررررر   يطلرررررررب -10 
فعاليررة عمررل لملسررتقل الاررا  ، ور نرراً بترروافر املرروارد املاليررة، سجررراء االسررتعراض ا17-م أ/2لمقررّرر ل

ضررين )تضررين بعة والعمركز وشربكة تكنولوجيرا املنراخ كري ينظرر فيره مرؤمتر األطرراف يف دورتره السرا
سررتعراض املسررتقل الرردروس املسررتفاد  مررن اال علررى أن ُتؤسررذ يف احلسرربان، (2021الاررا /نوفمض 

يف  ر  املضررار إليررهاإلدا دّ يف ذلررك املسررائل املتصررلة بتوقيررت إعررداد تقريررر االسررتعراض وبررر   األول، مبررا
 أعاله. 7الفقر  

 12ا لسة العامة 
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 23-م أ/15املقره   

 ترزيز تطةير تكنةلةجيا املناخ تنقلها نةاسطو آليو التكنةلةجيا  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،21-م أ/12و ،20-م أ/17و ،18-م أ/13و ،18-م أ/1إىل املقرررررررات  إذ يضرررررري 

 ،22-م أ/15و
ابلتقريرررر السرررنوي املضررر م للجنرررة التنفيذيرررة املعنيرررة ابلتكنولوجيرررا ومركرررز  يرحّرررب -1 

، مبرررا يف ذلرررك الرسرررائل والتوصررريات الرئيسرررية الررروارد  فيررره، 2017وشررربكة تكنولوجيرررا املنررراخ لعرررام 
 ؛(1)تيسري التنفيذ الفعال آللية التكنولوجيا الرامي إىلعملهما  يفمن تقدم حتّقق  وما

امرررطلعت بررره اللجنرررة التنفيذيرررة املعنيرررة ابلتكنولوجيرررا ومركرررز ابلعمرررل الرررذي  ينررروه -2 
بذولررة يف  ررذا  هررود املإىل تعزيررز ا ويتطلررعوشرربكة تكنولوجيررا املنرراخ يف دعررم تنفيررذ اتفرراق ابريررس، 

عرارف املسرتقا   ذلك امليف، والتكنولوجيات احمللية، مبا نوع ا نسالصدد يف املستقبل، مع مراعا  
 ، والتوازن بل التكيف والتخفيف؛الضعوب األصليةو من ا تمعات احمللية 

 1بتضررمل التقريررر السررنوي املضرر م املضررار إليرره يف الفقررر   يرحررب مررع التقرردير -3 
نفيذيرررة جنرررة التمنهرررا الل تهرررا والررردروس الررريت اسرررتفادتأعررراله معلومرررات عرررن التحررردايت الررريت واجه

 ؛يهما تنفيذ واليتومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف ي املعنية ابلتكنولوجيا 
ثة إلعداد التقرير السرنوي املضر م للجنرة التنفيذيرة ابإلجراءات احملد   حيي  علماً  -4 

يررر فررق األول للتقر يف املر  املعنيررة ابلتكنولوجيررا ومركررز وشرربكة تكنولوجيررا املنرراخ، علررى النحررو الرروارد
 أعاله؛ 1السنوي املض م املضار إليه يف الفقر  

إىل اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومركرز وشربكة تكنولوجيرا املنراخ  يطلب -5 
 امل تبة على تنفيذ والية كل منهما؛ التنثرياتاالمطالع برصد وتقييم 

التعررراون القرررائم برررل اللجنرررة التنفيذيرررة املعنيرررة ابلتكنولوجيرررا  يالحررر  مرررع التقررردير -6 
راحررل مون يف مجيررع التعررا تعزيررزياتررل علررى مواصررلة ات رراتل  ويضررجعومركررز وشرربكة تغررري املنرراخ، 

 دور  التكنولوجيا؛ 

 2017أنيطو تأراء اللجنو التنفيذيو املرنيو ابلتكنةلةجيا ب عام  -أتالا  
ابلتقرردم الررذي أحرزترره اللجنررة التنفيذيررة املعنيررة ابلتكنولوجيررا يف النهرروض  يرحررب -7 

، مبررا يضررمل ا رراالت التاليررة: التكيررف؛ (2)2018-2016بتنفيررذ سطررة عملهررا املتجرردد  للفرر   
؛ واالبتكرررار والبحرررب القطاعررراتاملتعررردد  القضرررااي ومتويرررل تكنولوجيرررا املنررراخ؛ والقضرررااي الناشررراة و 

 والتطوير والبيان العملي؛ والتخفيف؛ وتقييم االحتياجات التكنولوجية؛
األطررراف ومجيررع ا هررات املعنيررة صرراحبة املصررلحة العاملررة يف جمررال تطرروير  يرردعو -8 

التكنولوجيررررا ونقلهررررا إىل النظررررر، عنررررد تنفيررررذ إجررررراءات تكنولوجيررررا املنرررراخ، يف الرسررررائل والتوصرررريات 
__________ 

 . FCCC/SB/2017/3الوثيقة  (1)
  .https://goo.gl/nybgmc على الراب :. متاحة TEC/2016/12/13-anوثيقة اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا  (2)

https://goo.gl/nybgmc
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أن  رذه الرسرائل والتوصريات خترص  وامرعًة يف اعتبار راالرئيسية للجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا، 
 االحتياجات التكنولوجية؛ اتالبتكار، وكفاء  استخدام الطاقة واملواد الصناعية، وتقييمجماالت ا
اللجنة التنفيذيرة املعنيرة ابلتكنولوجيرا إىل مواصرلة تعزيرز الررواب  برل  يدعو أيضاً  -9 

يرررريم قتوبررررل عمليررررة  عمليرررة تقيرررريم االحتياجررررات التكنولوجيررررة وعمليررررة املسررراهات احملرررردد  وطنيرررراً،
 جات التكنولوجية وعملية سط  التكيف الوطنية؛االحتيا

التعررراون مرررع  تعزيرررزاللجنرررة التنفيذيرررة املعنيرررة ابلتكنولوجيرررا علرررى مواصرررلة  يضرررجع -10 
و ذيررة آلليررة وارسررة التنفياتياررات األسرررجل املنضررن  مبوجررب االتفاقيررة، مبررا فيهررا  نررة التكيررف واللجنرر

 ثريات تغري املناخ؛الدولية املعنية ابخلسائر واألمرار املرتبطة بتن
 املتعلقررررةاللجنررررة التنفيذيررررة املعنيررررة ابلتكنولوجيررررا إىل تعزيررررز اسرررر اتيجيتها  يرررردعو -11 

 التصال والتوعية؛اب

 2017أنيطو تأراء مركز تشبكو تكنةلةجيا املناخ ب عام  -اثنياا  
يف  2017ابلتقرردم الررذي أحرررزه مركررز وشرربكة تكنولوجيررا املنرراخ يف عررام  يرحررب -12 

د ؛ وتوسررريع ة املتزايرررمنهرررا تعزيرررز اسرررتجابته لطلبرررات املسررراعد  التقنيررر بوسرررائلتنفيرررذ برررر مد عملررره، 
 ة؛ملساعد  التقنيطلبات ا املستمد  من الضبكة لتلبية   الفنيةعضوية الضبكة؛ وزايد  استخدام اخلض 

الضرراكة والتعراون مرع  تعزيرزكز وشبكة تكنولوجيا املناخ على مواصرلة مر  يضجع -13 
 ا هات املعنية صاحبة املصلحة؛

أن مركررررز وشرررربكة تكنولوجيررررا املنرررراخ مررررا زال يواجرررره حترررردايت تسررررتلزم  يالحرررر  -14 
، عم املرا  إليرهزيرد مرن الردتنفيذ مهامره، وأنره ينبغري تقرد  املمن أجل اال تمام ابلتمويل املستدام 

 ؛17-م أ/2من املقرر  141و 139مضرياً إىل الفقرتل 
ابلتعررررراون ا ررررراري برررررل مركرررررز وشررررربكة تكنولوجيرررررا املنررررراخ  يرحرررررب مرررررع التقررررردير -15 

أن فنيرة سضتره الو والصندوق األسضر للمناخ حيب  كن خلدمات مركز وشبكة تكنولوجيا املنراخ 
ضرريية نضرطة التحعرم التن رب واألالردعم مرن برر مد داحلصرول علرى تعزز املق حات اليت تلرتمس 

 ومرفق إعداد املضاريع التابع للصندوق األسضر للمناخ؛
بتفاعل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ مع مرفق البيارة العامليرة واملصرارف  يرحب -16 

ة ملسرراعد  التقنيررطلبررات ا اإل،ائيررة املتعرردد  األطررراف بضررنن األنضررطة التعاونيررة، مبررا يف ذلررك تنفيررذ
 ؛للتطويرطوي على إمكا ت استامار قابلة اليت تن

مركررز وشرربكة تكنولوجيررا املنرراخ إىل مواصرلة تقررد  الرردعم مررن أجررل تعزيررز  يردعو -17 
 قدرات الكيا ت الوطنية املعي نة؛

األطراف اليت مل ترشح بعد كيا هتا الوطنية املعي نة إىل موافا  األمانة  أيضاً  يدعو -18 
 ت االتصال الوطنية.ب شيحاهتا عن طريق جها

 12ا لسة العامة 
 2017تضرين الاا /نوفمض  17
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 23-م أ/16املقره   

 2017 التقرير املرحلي التقين السنةي للجنو ابهيس املرنيو نبناء القدهات لرام  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،22-م أ/16، و22-م أ/2، و21-م أ/1، و17-م أ/2إىل املقررات  إذ يضري 
علرررى أهيرررة معا رررة الاغررررات واالحتياجرررات القائمرررة يف جمرررال القررردرات،  يؤّكرررد -1 

 األطراف؛ النامية احلالية منها والناشاة، املتصلة بتنفيذ أنضطة بناء القدرات يف البلدان
  نة ابريس املعنية ببناء القدرات يف عامها األول؛ أعمال يقدر -2 
ابلتقريرررر املرحلررري التقرررين السرررنوي للجنرررة ابريرررس املعنيرررة ببنررراء القررردرات  يرحرررب -3 

 ابلتوصيات الوارد  فيه؛ ، مع اإلحاطة علماً (1)2017 لعام
  ؛(2)ابلنظام الداسلي للجنة ابريس املعنية ببناء القدرات وبطرائق عملها حيي  علماً  -4 
خبطررة العمرررل املتجرردد  للجنرررة ابريررس املعنيرررة ببنرراء القررردرات  أيضررراً  حيرري  علمرراً  -5 
 ؛(3)2019-2017للف   

األطررررراف واملؤسسررررات ذات الصررررلة إىل تقررررد  الرررردعم واملرررروارد إىل  نررررة  يرررردعو -6 
وء  ردف  نرة يف مر 2019-2017للفر    عملهراابريس املعنيرة ببنراء القردرات يف تنفيرذ سطرة 

 ؛21-م أ/1ابريس املعنية ببناء القدرات، احملدد مبوجب املقرر 
، عنرد تنفيرذ سطرة عملهرا، على القيام نة ابريس املعنية ببناء القدرات  يضجع -7 

ت واملروارد واألدوا يرةالريت لرديها اخلرض  الفن وا هات األسرجل صراحبة املصرلحةبتحديد املؤسسات 
 ة؛لتعاون معها، مبا يف ذلك اتياات املنضن  مبوجب االتفاقيابذات الصلة و 

بقرررار  نررة ابريررس املعنيررة ببنرراء القرردرات أن تواصررل جمررال تركيز رررا  حيرري  علمرراً  -8 
 من أجل تنفيرذ املسراهات احملردد  وطنيراً  2017أبنضطة بناء القدرات لعام  املتعلقموموعها  أو

 ؛(4)2018عام يف سياق اتفاق ابريس يف 
إىل اتياة الفرعية للتنفيرذ أن تروائم مرن الناحيرة املوامريعية منتردجل ديررابن  يطلب -9 

، مرع 2018-2017  القادم مع جمال تركيرز أو مومروع  نرة ابريرس املعنيرة ببنراء القردرات للفر  
 ؛2017املرحلي التقين لعام  تقرير ااإلحاطة علماً بتوصية اللجنة الوارد  يف 

إىل األمانررررة أن تسرررراعد يف حتديررررد طرائررررق االتصررررال الرررريت مررررن شررررن ا  يطلررررب أيضرررراً  -10 
 ت.ة ببناء القدراس املعنيحتسل استيعاب األعمال اليت تضطلع هبا يف ف   ما بل الدورات  نة ابري

 12ا لسة العامة 
 2017تضرين الاا /نوفمض  17

__________ 

 .FCCC/SBI/2017/11الوثيقة  (1)
 ، املرفق الاا .FCCC/SBI/2017/11الوثيقة  (2)
 ، املرفق الرابع.FCCC/SBI/2017/11الوثيقة  (3)
 .61و 60 الفقراتن وخباصة، الاالب، املرفق FCCC/SBI/2017/11الوثيقة  (4)
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 23-م أ/17املقره   

ه ننررررراء القررررردهات ب البلرررردا  الررررريت مترررررر االسررررترراض الرانرررررإ لتنفيرررررذ إطررررا  
  اقتصاراهتا مبرحلو انتقاليو

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،18-أ م/21، و17-م أ/2، و10-م أ/3، و9-م أ/9و ،17-م أ/3إىل املقررات  إذ يضري 
أمررر أساسرري  ررو أبن بنرراء قرردرات البلرردان الرريت متررر اقتصرراداهتا مبرحلررة انتقاليررة  يسررلّموإذ  

 تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية تنفيذاً فعااًل،لتمكينها من 
يف املعلومرررات املقدمرررة مرررن األطرررراف، ويف التقرررارير الررروارد  اسرررتجابة لررردعوات  وقرررد نظرررر 

ء تنفيرذ إطرار بنررالالرابررع  السرتعراضدعمراً لمرؤمتر األطرراف، ويف التقريررر التجميعري والتروليفي املعررّد 
 ،7-م أ/3املقرر  د د يفاحملالقدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، على النحو 

م -1   مبا يلي: يسلِّّ
ُأحررز فيمرا يتعلرق ببنراء قردر  البلردان الريت مترر اقتصراداهتا مبرحلرة   امراً  أن تقدماً  )أ( 

قيرة للمسراعد  ان املتلاثر تغرري املنراخ والتكيرف معره، وأن بعرل البلردانتقالية علرى التخفيرف مرن آ
درات إىل ل بنرراء القررومعارفهررا والرردروس الرريت استخلصررتها يف جمررا سضهتررا الفنيررةبرردأت يف نقررل قررد 

 أطراف غري مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
يف  ،ة العامليرررةومرفرررق البياررر ررري أن األطرررراف املدرجرررة يف املرفرررق األول لالتفاقيرررة  )ب( 

يت يف البلردان الر ء القردراتمرا يكفري مرن املروارد واملسراعد  لتنفيرذ إطرار بنرا قرد قرد ماإطار واليته، 
 ؛7-م أ/3املقرر  احملد د يفمتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، على النحو 

مررررن  تلقررررت الرررردعم أيضرررراً قررررد أن البلرررردان الرررريت متررررر اقتصرررراداهتا مبرحلررررة انتقاليررررة  ) ( 
 صارف اإل،ائية املتعدد  األطراف واملؤسسات املالية الدولية؛امل

حتترا ، علرى  أن البلدان اليت متّر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليرة وتتلقرى الردعم حاليراً  )د( 
تنفيررررذ لررررق بومررررع و فيمررررا يتع وساصررررة، لررررديها بنرررراء القرررردرات زايد الرررررغم مررررن التقرررردم احملرررررز، إىل 

يرررة ومرررع هترررا الوطنمبرررا يتسرررق مرررع أولواي تنميرررة منخفضرررة الكربرررونلتحقيرررق االسررر اتيجيات الوطنيرررة 
 أ دافها املتعلقة خبفل االنبعااثت؛

د  يف إطرررار بنرررراء القرررردرات يف أن نطررراق االحتياجررررات احملررررد   يؤكرررد مررررن جديررررد -2 
  ررو والعوامررل الرئيسررية 7-أ م/3البلرردان الرريت متررر اقتصرراداهتا مبرحلررة انتقاليررة املنضررن مبوجررب املقرررر 

ضررطة بنرراء القرردرات يف ألن ومررا زاال هررا األسرراس مررا زاال صررحيحْل  10-م أ/3ّدد  يف املقررّرر احملرر
 ؛األنضطة  ذهفيذ لتن دليلوال، البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً 

األطراف املدرجة يف املرفق الاا  لالتفاقية وغري را مرن األطرراف القرادر ،  يدعو -3 
الانائيررررة، واملنظمررررات الدوليررررة، واملصررررارف و  ومرفررررق البياررررة العامليررررة، والوكرررراالت املتعرررردد  األطررررراف

اإل،ائيرة املتعردد  األطرراف، واملؤسسرات املاليرة الدوليرة، والقطراع اخلراص، أو أي ترتيبرات أسرررجل، 
لقردرات يف أنضرطة بنراء اإىل ويف حردود والايهترا، إىل مواصرلة تقرد  الردعم  ما يكون مناسرباً حسب

 البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً؛
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إىل اتياة الفرعيرة للتنفيرذ أن تضررع، يف  ويطلباستتام االستعراض الرابع،  يقرر -4 
لتنفيررذ إطررار بنرراء  ، يف إجررراء االسررتعراض اخلررامس2020حزيران/يونيرره املقرررر عقررد ا يف دورهتررا 

يف الررردور   عراضذا االسرررت ررر إمترررام بغيرررةالقررردرات يف البلررردان الررريت مترررر اقتصررراداهتا مبرحلرررة انتقاليرررة، 
 (.2020السادسة والعضرين ملؤمتر األطراف )تضرين الاا /نوفمض 

 12ا لسة العامة 
 2017تضرين الاا /نوفمض  17
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 23-أ م/18املقره   

للهردف الرراملي الطةيرل األجرل مبةجر   القارمنطاق االسترراض الدتهي   
  االتفاقيو تللتقدم الرام احملرز حنة حتقيق 

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،10، الفقر  21-م أ/10ملقرر إىل ا إذ يضري 
ابلتوصية املقدمة من اتيارة الفرعيرة للمضرور  العلميرة والتكنولوجيرة واتيارة  وإذ حيي  علماً  

الررردوري  السرررتعراضالفرعيرررة للتنفيرررذ، يف الررردور  السادسرررة واألربعرررل لكرررل منهمرررا، بضرررنن نطررراق ا
 قيقه،حترز حنو املقبل للهدف العاملي الطويل األجل مبوجب االتفاقية وللتقدم العام احمل

اتياة الفرعية للمضور  العلمية والتكنولوجيرة واتيارة الفرعيرة للتنفيرذ، يف أن تستننف يقرّر  
 القرادم، النظر يف نطاق االسرتعراض الردوري 2019حزيران/يونيه اليت سُتعقد يف كل منهما   دور 

كيمررا وذلررك  للهرردف العرراملي الطويررل األجررل مبوجررب االتفاقيررة وللتقرردم العررام احملرررز حنررو حتقيقرره، 
ينظرر فيهرا مرؤمتر لالفرعيرة للمضرور  العلميرة والتكنولوجيرة واتيارة الفرعيرة للتنفيرذ توصريًة حتيل اتيارة 

األعمرال  أتسرذ يف احلسربان (2019األطراف يف دورته اخلامسة والعضرين )تضررين الارا /نوفمض 
يف إطرررار الفريرررق العامرررل املخصرررص املعرررين ابتفررراق ابريرررس،  ابلتقيررريم العرررامليذات الصرررلة املتعلقرررة 

 .(1)، وعمليات الفحص التقين2018واحلوار التيسريي، الذي سُيعقد يف عام 
 12ا لسة العامة 

 2017تضرين الاا /نوفمض  17

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/8من الوثيقة  132، والفقر  FCCC/SBSTA/2016/2من الوثيقة  46الفقر   (1)
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 23-أ م/19املقره   

نرانمج تدهي  خرباء االسترراض املياهكني ب االسترراض التقرين لتقراهير   
املدهجرو ب املرفر  فرتيف السنتني تالبالغرات الةطنيرو املقدمرو مرد األطرراف 

  األتل لالتفاقيو
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،2-م أ/9و ،1-م أ/2مرررررن االتفاقيرررررة وإىل املقرررررررات  12و 7و 4إىل املرررررواد إذ يضرررررري  

 18-أم /19و ،17-م أ/2و ،13-م أ/1و ،10-م أ/18و ،7-م أ/33و ،5-م أ/4و ،3-م أ/6و
 بضنن البالغات الوطنية وتقارير ف   السنتل،

بضرررنن املبرررادج التوجيهيرررة لالسرررتعراض التقرررين  20-م أ/13إىل املقررررر  يضرررري أيضررراً وإذ  
قررررارير فرررر   دفياررررة، وتاملتعلقررررة بقرررروائم جرررررد غرررازات الو للمعلومرررات املبلررررمب عنهررررا مبوجررررب االتفاقيرررة 

 اقية،ول لالتفوالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األ ،السنتل
ض مد تررردريب سرررضاء االسررررتعراض بررر املتعلررررق 20-م أ/15ىل املقررررر إ كرررذلكوإذ يضرررري   

ة مرررن األطرررراف ة املقدمررراملضررراركل يف االسرررتعراض التقرررين لتقرررارير فررر   السرررنتل والبالغرررات الوطنيررر
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،

يف التوصررررريات ذات الصرررررلة املقدمرررررة مرررررن اتيارررررة الفرعيرررررة للمضرررررور  العلميرررررة  وقرررررد نظرررررر 
 لتكنولوجية،وا

أبهيررررة بررررر مد ترررردريب سررررضاء االسررررتعراض املضرررراركل يف االسررررتعراض التقررررين  وإذ يسررررلّم 
يررة األول لالتفاق  املرفررقلتقررارير فرر   السررنتل والبالغررات الوطنيررة املقدمررة مررن األطررراف املدرجررة يف

 وأبهية حتسل بر مد التدريب،
 19-م أ/24إىل األمانة أن حتّسل مرواد برر مد التردريب، بنراء علرى املقرررين  يطلب -1 

    السرنتليرة لتقرارير فراخلض  املكتسبة يف إجراء االستعرامات التقن آسذه يف احلسبان 21-م أ/9و
، قبرل 2014ام عرقيرة منرذ والبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفا

مرررن األطرررراف  املقدمرررة استعرامرررات البالغرررات الوطنيرررة السرررابعة وتقرررارير فرر   السرررنتل الاالارررة برردء
 ؛2018املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف عام 

ررن وصررل ة املسررتخدِّم البينيررة اخلاصررة ابلرردورات  ويطلررب أيضرراً  -2  إىل األمانررة أن حتسِّّ
 جعلها أيسر استخداماً؛ بغيةالتدريبية 
إىل األمانررررة أن تنفررررذ بررررر مد الترررردريب واالمتحررررا ت خلررررضاء  كررررذلكويطلررررب   -3 

ة املقدمررة مررن غررات الوطنيررتقررارير فرر   السررنتل والباللسررتعراض التقررين االاالسررتعراض املضرراركل يف 
 ق؛األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على النحو املبل يف املرف

إىل األمانررررة أن ترررردر ، يف تقرير ررررا السررررنوي إىل اتياررررة الفرعيررررة للمضررررور   ويطلررررب -4 
 وساصرةيب، مد التردر العلمية والتكنولوجية عن تضكيل أفرقة سضاء االسرتعراض، معلومرات عرن برر 
 ية الض مد.ييم فعالعن إجراءات تنظيم االمتحان واستيار املتدربل، لكي تتمكن األطراف من تق
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 املرف  

مج تدهي  خرباء االسترراض املياهكني ب االسترراض التقرين لتقراهير نران  
فرتيف السنتني تالبالغرات الةطنيرو املقدمرو مرد األطرراف املدهجرو ب املرفر  

 األتل لالتفاقيو
 تفاصيل نرانمج التدهي  -ألف 

الغرض من  ذه الدورات  و تدريب سضاء االسرتعراض املضراركل يف االسرتعراض التقرين  -1
يررة. األول لالتفاق  املرفرقلبالغررات الوطنيرة املقدمرة مرن األطررراف املدرجرة يفلقرارير فر   السرنتل و لت

ين ملتررردربل الرررذا إىل. أمرررا ابلنسررربة تنزيلهرررا و كرررن اإلن نرررت شررربكة علرررى الررردورات مجيرررع وسرررتتا 
نيررة ك و وسررائل إلب دروس الرردوراتجيرردون صررعوبة يف االتصررال بضرربكة اإلن نررت، فسررتوز ع علرريهم 

 شرررررريطة ،االسرررررتعراض بعمليرررررة املهتمرررررل لألشرررررخاص اآلسرررررينأيضررررراً  الررررردورات تتا سرررررو أسرررررجل. 
بنراًء علرى طلرب  ةالسن مدار على متاحة الدورات مجيع وستكون. إمافية موارد ذلك يتطلب أال

 .من مدرِّبلتيسريِّ تقد  املتدربل، دون 
إجرراءات االمتحران موحرد   وستضتمل مجيع الردورات التدريبيرة علرى امتحران. وسرتكون -2

 وموموعية وشفافة.
وسيجري االمتحان عض اإلن نت. وستُتخذ، يف ظرروف اسرتانائية، ترتيبرات أسررجل إلجرراء  -3

 مافية.إك موارد االمتحا ت، شريطة أن جتري  ذه االمتحان سشراف األمانة وأالّ يتطلب ذل
ضاء االسرررتعراض ا ررردد الررذين يسرررتوفون بنجرررا  مجيرررع متطلبرررات برررر مد وفيمررا يتعلرررق خبررر -4

عراٍض اركة يف اسرررتإىل املضرررسرررُيدعى  رررؤالء اخلرررضاء وجيترررازون االمتحرررا ت، ذات الصرررلة التررردريب 
 .مركزي أو ُقطري، حيب سيعملون جنباً إىل جنب مع سضاء استعراض متمّرسل

جمدداً  أن يتقّدمواان دور  من الدورات يف احملاولة األوىل وسمكان اخلضاء الذين مل جيتازوا امتح -5
املهررام  طلرروب مجيررعالمتحرران مررر  واحررد  فقرر ، شررريطة أن يكررون اخلبررري قررد أكمررل يف الوقررت املإىل ا

 اريف إمافية.مصد األمانة على تكبياالمتحان  إعاد  تنطويوأال  الدور  التدريبيةاملسند  إليه أثناء 

 مج التدهييبرتهات الربان -ابء 
البالغرات الةطنيرو تتقراهير  تالياملو لرديف قطاعرات الريت يتسرم ارا اسرترراضاجلةان  الرامو  -1 

 فرتيف السنتني
عمليرررة لب العامرررة  وانررراملتعلقرررة اب رررذه الررردور  متطلبرررات اإلبرررال  واإلجرررراءات  تتنررراول: الةصرررف

طراء حملرة عامرة ف إىل إعاستعراض البالغات الوطنية وتقارير ف   السرنتل مبوجرب االتفاقيرة، وهترد
نن  رذه سرتعراض بضرألفرقرة سرضاء اال وتروفري إرشراداتشاملة عن متطلبات اإلبال  واالستعراض 

سرررعى تلررردوليل. و إجرررراء االستعرامرررات يف إطرررار عمليرررة التقيررريم واالسرررتعراض اوسطررروات العمليرررة 
قررين بضررنن توجيرره التيف عمليررة االسررتعراض وذلررك بتقررد  ال واإلنصررافالرردور  إىل تعزيررز االتسرراق 

 الستعراض واستخدام األدوات.لنُرُهد العامة ال
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 .2017: اإلعدار
 .2020-2017: التنفيذ

 ون.رئيسيال ستعراضاال: سضاء االستعراض ا دد واملتمرسون وسضاء اجلمهةه املستهدف
 : التعّلم اإللك و ، بال مدرب. التدهينةع 

لرئيسريل االسرتعراض : يتعرّل علرى سرضاء االسرتعراض ا ردد وسرضاء امتطلبات االمتحا  تشكل 
 السرررتعراضا سرررضاءع وُيضرررج  ا ررردد اجتيررراز االمتحررران قبرررل املضررراركة يف أفرقرررة سرررضاء االسرررتعراض. 

 ت.اإلن ن عض. االمتحان المتحانعلى دسول ا نو املتمرس واخلضاء نو الرئيسي

 االسترراض التقين لألهداف تللسياسات تالتدانّي تآلاثهها تإسهامها ب حتقي  تلك األهداف -2 
املتعلقرررة مرررات ين للمعلو : تقررردم  رررذه الررردور  توجيهررراً عامررراً وُ ُجررراً عامرررة إلجرررراء اسرررتعراض تقرررالةصرررف

الدفيارررة،  غرررازاتر آاثملتعلقرررة بتخفيرررف واأل رررداف والسياسرررات والتررردابري ا بسرررياق السياسرررات الوطنيرررة
 لدفياة.غازات ات انبعااثيف سفل  وإسهامهوآاثر كل سياسة وتدبري من  ذه السياسات والتدابري 

 .2017: اإلعدار
 .2020-2017: التنفيذ

السياسرات أل داف و : سضاء االستعراض ا دد واملتمرسون الذين يستعرمون ااجلمهةه املستهدف
 .وسضاء االستعراض الرئيسيونوالتدابري، 

 : التعّلم اإللك و ، بال مدرب.نةع التدهي 
ل املضراركة متحان قبر: يتعل على سضاء االستعراض ا دد اجتياز االمتطلبات االمتحا  تشكل 

الرررذين  ،نو ء املتمرسرررخلرررضاان و و سرررضاء االسرررتعراض الرئيسررريوُيضرررج ع يف أفرقرررة سرررضاء االسرررتعراض. 
لررى عأل ررداف، ايف حتقيررق تلررك  وإسررهامهاداف والسياسررات والترردابري وآاثر ررا يستعرمررون األ رر

 اإلن نت. عضالمتحان. االمتحان دسول ا

النبررااثت، تالتةقررات، اب املترلقرواالسترراض التقين النبرااثت غازات الدفيئرو، تاالااهرات  -3 
 للسياسات تالتدانّي الكلريتاألثر 

لمعلومررات لالتقررين  : تقرردم  ررذه الرردور  توجيهرراً عامرراً وُ ُجرراً عامررة ألغررراض االسررتعراضالةصررف
 يالكلّررواألثررر  التوقعررات،و النبعررااثت، املتعلقررة ابنبعررااثت غررازات الدفياررة، واالجتا ررات املتعلقررة اب

 للسياسات والتدابري.
 . 2017: اإلعدار
 .2020-2017: التنفيذ

 املتعلقرة الجتا راتاتعراض ا ردد واملتمرسرون الرذين يستعرمرون : سضاء االسراجلمهةه املستهدف
 .لرئيسيونستعراض اللسياسات والتدابري، وسضاء اال الكّليواألثر  ،والتوقعات ،النبعااثتاب

 : التعّلم اإللك و ، بال مدرب.نةع التدهي 
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ل املضراركة ن قبرمتحا: يتعل على سضاء االستعراض ا دد اجتياز االمتطلبات االمتحا  تشكل 
ن الررررذين و املتمرسررررء اخلررررضان و و سررررضاء االسررررتعراض الرئيسرررريوُيضررررج ع يف أفرقررررة سررررضاء االسررررتعراض. 

 الكلّرياألثرر و  ،التوقعراتالنبعرااثت، و اب املتعلقرةيستعرمون انبعااثت غازات الدفياة، واالجتا ات 
 اإلن نت. عضالمتحان. االمتحان على دسول اللسياسات والتدابري، 

 االسترراض التقين لةاقإ تقدمي الدعم املايل تنقل التكنةلةجيا تنناء القدهات -4 
ين للمعلومرررات راض التقررر: تقررردِّم  رررذه الررردور  توجيهررراً عامررراً وُ ُجررراً عامرررًة إلجرررراء االسرررتعالةصرررف
غرري ف ألطرراإىل ااقيرة   لالتفاألطراف املدرجرة يف املرفرق الارا من واقع تقد  الدعم املا املتعلقة ب

بنراء و التكنولوجيرا،  مليات نقلتعزيز وتيسري ومتويل عواملتعلقة باملدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، 
نرراخ، وتعزيررز ة بتغررري املالوطنيررة يف املسررائل املتصررلالفنيررة اخلررض   اسررتحدا القرردرات، مبررا يف ذلررك 

 املؤسسات، وتطوير أنضطة التعليم والتدريب وإذكاء الوعي.
 .2017: اإلعدار
 .2020-2017: التنفيذ

 الرردعم اقرع تقرد و : سرضاء االسرتعراض ا ردد واملتمرسرون الرذين يستعرمرون اجلمهرةه املسرتهدف
 .املا  ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وسضاء االستعراض الرئيسيون

 : التعّلم اإللك و ، بال مدرب.نةع التدهي 
ل املضراركة يف متحران قبراالسرتعراض ا ردد اجتيراز اال : يتعرّل علرى سرضاءمتطلبات االمتحا  تشركل 
رمرررون واقرررع لرررذين يستعن او ن واملتمرسرررو سرررضاء االسرررتعراض الرئيسررريوُيضرررج ع أفرقرررة سرررضاء االسرررتعراض. 

 ض اإلن نت.عالمتحان االمتحان. ا ، على دسولتقد  الدعم املا  ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
 12ا لسة العامة 

 2017الاا /نوفمض  تضرين 17
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 23-أ م/20املقره   

 املسائل اإلراهيو تاملاليو تاملؤسسيو  
 إن مؤمتر األطراف، 
، الرررررررذي اعُتمررررررردت فيررررررره امليزانيرررررررة الض جميرررررررة لفررررررر   21-م أ/22إىل املقررررررررر  إذ يضرررررررري 
 ،2017-2016 السنتل

جرررراءات املاليرررة ملررؤمتر األطرررراف يف اتفاقيرررة األمرررم مررن اإل 11إىل الفقرررر   وإذ يضررري أيضررراً  
 ،(1)املتحد  اإلطارية بضنن تغري املناخ، و يااته الفرعية وأمانته الدائمة

يف املعلومرررات الررروارد  يف الواثئرررق الررريت أعررردهتا األمانرررة بضرررنن املسرررائل اإلداريرررة  وقرررد نظرررر 
 ،(2)واملالية واملؤسسية

 2017-2016السنتني أراء امليزانيو لفرتيف  -أتالا  
ابملعلومررررررررات الرررررررروارد  يف التقريررررررررر املتعلررررررررق أبداء امليزانيررررررررة لفرررررررر    حيرررررررري  علمرررررررراً  -1 
الرة املتعلقرة حب، واملرذكر  (3)2017حزيران/يونيره  30يف حسب الومع  2017-2016 السنتل

تضرررررررين  16 حسررررررب الومرررررع يفاالشررررر اكات يف الصرررررناديق االسررررررتامانية الررررريت ترررررردير ا األمانرررررة 
 ؛(4)2017أكتوبر األول/

لألطرررراف الررريت دفعرررت اشررر اكاهتا يف امليزانيرررة األساسرررية يف  يعررررب عرررن تقرررديره -2 
 الوقت احملدد؛

الشررر اكات غرررري املدفوعرررة يف امليزانيرررة لاملسرررتوجل املرتفرررع إزاء  يعررررب عرررن القلرررق -3 
 ؛ق النقديالتدفأدجل إىل صعوابت يف  السنتل احلالية والسابقة، ما لف يتاألساسية 
تدفع اش اكاهتا ابلكامل يف امليزانيرة األساسرية لفر    األطراف اليت مل بقوّ حيب  -4 

 السنتل احلالية و/أو السابقة على أن تفعل ذلك دون إبطاء؛
يف املوعد  2018 األطراف إىل دفع اش اكاهتا يف امليزانية األساسية لعام يدعو -5 

الاا /ينرراير مررن   كررانون  1احملرردد لررذلك، وامررعة يف اعتبار ررا أن االشرر اكات تكررون مسررتحقة يف 
 كل عام، وفقاً لإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف؛

الصررررررندوق للمسرررررراهات الرررررريت وردت مررررررن األطررررررراف إىل  يعرررررررب عررررررن تقررررررديره -6 
 ضطة التكميلية؛ا  لألناالستاما  للمضاركة يف مسار االتفاقية اإلطارية وإىل الصندوق االستام

__________ 

 ، املرفق األول.1-م أ/15املقرر  (1)
 FCCC/SBI/2017/INF.15و ،FCCC/SBI/2017/INF.14و ،FCCC/SBI/2017/INF.8و ،FCCC/SBI/2017/13الواثئق  (2)

 .Add.1و
 .FCCC/SBI/2017/13الوثيقة  (3)
 .FCCC/SBI/2017/INF.14الوثيقة  (4)
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األطرررراف علرررى زايد  مسررراهتها يف الصرررندوق االسرررتاما  للمضررراركة يف  حيرررب -7 
علرى ، و 2018 مأوسع مضاركة ممكنة يف مفاومات عا ممانمسار االتفاقية اإلطارية من أجل 

 هتها يف الصندوق االستاما  لألنضطة التكميلية؛زايد  مسا
حلكومة أملانيرا ملسراهتها السرنوية الطوعيرة يف امليزانيرة  يكرر اإلعراب عن تقديره -8 

صفتها احلكومرة يورو ب 1 789 522يورو ومساهتها اخلاصة مببلمب  766 938األساسية مببلمب 
 املضيفة لألمانة؛

 2016 تالبياانت املاليو لرام ،تقرير مراجرو احلساابت -اثنياا  
بتقريررر مراجعررة احلسرراابت املقرردم مررن جملررس مراجعرري حسرراابت األمررم  حيرري  علمرراً  -9 
 ا؛م، اللذين يتضمنان توصيات، وبتعليقات األمانة عليه2016 ، وابلبيا ت املالية لعام(5)املتحد 

 ابت االتفاقية؛راجعة حسامل تيب قيامها ابللألمم املتحد  ل يعرب عن تقديره -10 
قدموه من مالحظات وتوصيات  ملراجعي احلساابت ملاعن تقديره  يعرب أيضاً  -11 

 م يف  ذا الضنن إىل األطراف؛قّيمة، وللعرض املقد  
 .ما يكون مناسباً األمينة التنفيذية على تنفيذ توصيات مراجعي احلساابت، حسب حيب -12 

 12ا لسة العامة 
 2017 تضرين الاا /نوفمض 17

__________ 

 .Add.1و FCCC/SBI/2017/INF.15الوثيقتان:  (5)
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 23-أ م/21قره امل  

 2019-2018امليزانيو الربانجميو لفرتيف السنتني   
 إن مؤمتر األطراف، 
 الفرعيرررة و يااتررره األطرررراف ملرررؤمتر املاليرررة اإلجرررراءات مرررن( أ)7و 4 الفقررررتل إىل يضرررري إذ 
  ،(1)واألمانة

املقدمة من األمينة  2019-2018يف امليزانية الض جمية املق حة لف   السنتل  وقد نظر 
 ، (2)التنفيذية
 البررررررررالمب ،2019-2018 السررررررررنتل لفرررررررر   الض جميررررررررة امليزانيررررررررة علررررررررى يوافررررررررق -1 

 ؛1 ا دول يف احملدد  لألغراض يورو 092 889 56 قدر ا
 مرن املقدمرة يرورو 766 938 البالغرة السرنوية ابملساهة التقدير مع علماً  حيي  -2 
 املقرر ؛ النفقات تعادل واليت املضيفة، احلكومة
 الض جمية؛ امليزانية يف الوارد( 2 ا دول) املوظفل مالم جدول على أيضاً  يوافق -3 
اصررر متصررلة ابالتفاقيررة واتفرراق ابريررس عن تتضررمن الض جميررة امليزانيررة أن يالحرر  -4 

 كيوتو؛وكذلك بضوتوكول  
 يف الرررررروارد 2019و 2018 لعررررررامي اإلرشرررررادي االشرررررر اكات جرررررردول يعتمرررررد -5 
 ؛1 ا دول يف احملد د  اإلرشادية االش اكات من املائة يف 85 يغطي والذي املرفق،

توكررول كيوتررو إىل برو  يف األطررراف اجتمرراع بوصررفه العامررل األطررراف مررؤمتر يرردعو -6 
 ا؛ى هبزانية املوص  ناصر امليععلى ما ينطبق على بروتوكول كيوتو من املوافقة، يف دورته الاالاة عضر ، 

 الاانيررررة دورهتررررا يف قرررررار اخترررراذ إىل املتحررررد  لألمررررم العامررررة ا معيررررة أيضرررراً  يرررردعو -7 
 علرى هرا العاديرة جررايً نيتميزا مرن لالتفاقية املؤمترات سدمات نفقات تغطية مسنلة بضنن والسبعل

 املمارسة املتبعة؛
 تضاف يورو 9 651 400 مببلمب املؤمترات خلدمات طوارج ميزانية على يوافق -8 

 املتحررد  لألمررم العامررة ا معيررة قررررت مررا إذا 2019-2018 السررنتل لفرر   الض جميررة امليزانيررة إىل
 (؛3 د  )انظر ا دولادية لألمم املتحالع امليزانية من األنضطة  ذه لتغطية موارد توفري عدم

 تنفيرذ عرن تقريرراً  لتنفيرذالفرعيرة ل يارةات إىل تقردم أن التنفيذية األمينة إىل يطلب -9 
 االقتضاء؛ حبسب أعاله، 8و 7 الفقرتلاملسائل املضار إليها يف 

 يف املبينرة الرئيسرية االعتمادات بنود بل حتويالت سجراء التنفيذية لألمينة أيذن -10 
يف املائة من جمموع النفقات املقد ر  فيما يتعلرق ببنرود  15يصل إىل  إمجا  أقصى حبد 1 ا دول

يف املائرة   25االعتماد تلك، شريطة أال يتجاوز ختفيل كل بند من بنود تلك االعتمادات نسربة 
 ؛األنضطة املضطل ع هبا يف إطار كل بر مدممان عدم التنثري سلباً على مع كحد أقصى، 

__________ 

  ، املرفق األول.1-م أ/15املقرر  (1)
  .FCCC/SBI/2017/4الوثيقة  (2)
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يف املائة  8.3امل يف حدود الع املال رأس احتياطي مستوجل على احملافظة يقرر -11 
 من النفقات املقدر ؛

 دفرررررررع موعرررررررد أبن علمررررررراً  حتررررررري  أن إىل االتفاقيرررررررة يف األطرررررررراف مجيرررررررع يررررررردعو -12 
 مررن( ب)8 للفقرر  وفقرراً  عرام كررل  مرن ينراير/الاا  كررانون  1  رو األساسررية امليزانيرة يف االشر اكات
 2018 عرررراميلكررررل مررررن  ،وابلكامررررل عرررراجالً  ترررردفع أن إىل يرررردعو ا كمررررا  ،(3)املاليررررة اإلجررررراءات

أعاله ومرا قرد يلرزم  1الفقر   كما يرد يفاالش اكات املطلوبة لتمويل النفقات املعتمد    ،2019و
 أعاله؛ 8من مساهات لتمويل النفقات الناشاة عن املقرر املضار إليه يف الفقر  

ندوق الصررررر لتمويرررررل التنفيذيرررررة األمينرررررة حرررررددهتا الررررريت ابلتقرررررديرات علمررررراً  حيررررري  -13 
 (؛4االستاما  للمضاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية )ا دول 

 يف للمضررراركة االسرررتاما  الصرررندوق إىل مسررراهات تقرررد  إىل األطرررراف يررردعو -14 
 اإلطارية؛ االتفاقية عملية

 صرررررندوقال لتمويرررررل التنفيذيرررررة األمينرررررة حرررررددهتا الررررريت ابلتقرررررديرات علمررررراً  حيررررري  -15 
انظررر ) (2019-2018يررورو لفرر   السررنتل  53 484 419ألنضررطة التكميليررة )ل االسررتاما 
 (؛5ا دول 
األطرررررراف إىل تقرررررد  مسررررراهات إىل الصرررررندوق االسرررررتاما  لألنضرررررطة  يررررردعو -16 

 ندوق؛يف إطار الص املتوسا و  املضمولة ابلواليةتنفيذ األنضطة من تمكل الالتكميلية، بغية 
إىل األمانررررة مواصررررلة السررررعي إىل حتقيررررق الكفرررراء ، وتبسرررري  اخلرررردمات  يطلررررب -17 

إىل ، و 2019-2018اإلداريررة، واسررتيعاب العمررل مررن أجررل سفررل التكرراليف يف فرر   السررنتل 
 ؛2019ران/يونيه حزياليت سُتعقد يف تياة الفرعية للتنفيذ دور  اتقد  تقرير عن ذلك يف 

يف الوثيقرررة  ُحرررددقريرررر سرررنوي وإاتحتررره كمرررا إىل األمانرررة إعرررداد ت يطلرررب أيضررراً  -18 
FCCC/SBI/2016/INF.14  عية للتنفيذ ، لكي تنظر فيه كل دور  من دورات اتياة الفر 37، الفقر

نة السرابقة، ة يف السرعقب استتام السنة املالية السابقة، وأن يتضمن معلومات عرن أنضرطة األمانر
  ؛ إجناز الضامد واألداء املا والنقاط البارز  يف

ف يف دورته الرابعة األطرا مؤمتر إىل تقدم أن التنفيذية األمينة إىل كذلك  يطلب -19 
أتسررررذ يف انيررررة، وأن ( تقريررررراً عررررن اإليرررررادات وأداء امليز 2018والعضرررررين )كررررانون األول/ديسررررمض 

يف امليزانيرة  تعرديالت التوجيهات املقدمة من األطراف وأن تق   ما قرد يلرزم إدسالره مرن احلسبان
 ؛2019-2018الض جمية لف   السنتل 

األمينررة  إىللررب فيهررا طُ  ، الرريت21-م أ/22مررن املقرررر  22ر  إىل الفقرر إذ يضررري -20 
 جميررررة زانيررررة الض املي إعررررداد مق حررررات عنررررد النمررررو اإللرررري الصررررفريالتنفيذيررررة أن ترررردر  سرررريناريو 

الرليرررة  امليزانيررة  ررذه يف واثئررق النمررو اإللررري الصررفريأن تُعرررض سرريناريو ات  يطلررب، مسررتقبالً 
 مليزانيةتعلقة ابم نفس املستوجل من التفصيل، شن ا شنن أي سيناريو ات أسرجلوبابلضكل نفسه 

 قد تقدمها األمانة.

__________ 

  أعاله. 1احلاشية  (3)
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  1ا دول 
 نرانمج كل  حس  2019-2018 للفرتيف املقرتحو األساسيو امليزانيو

 اجملمةع )ابليةهت( )ابليورو( 2019 )ابليورو( 2018 

    االعتمادات -ألف

 490 707 4 745 353 2 745 353 2 )أ(التوجيه التنفيذي واإلدار 

    جممةعو التنفيذ تالرمل املناخي

 860 626 15 780 670 7 080 956 7 التخفيف والبيا ت والتحليل

 360 020 6 180 010 3 180 010 3 التمويل والتكنولوجيا وبناء القدراتبر مد 

 100 362 5 600 684 2 500 677 2 التكيف

 480 879 740 439 740 439 آلية التنمية املستدامة

 800 888 27 300 805 13 500 083 14 اخياجملمةع الفرعي جملمةعو التنفيذ تالرمل املن

    مانوالدتليو تعمليات األجممةعو اليؤت  احلكةميو 

 600 153 2 800 076 1 800 076 1 بر مد الضؤون القانونية

 655 395 3 620 696 1 035 699 1 بر مد سدمات املؤمترات

 320 431 3 660 715 1 660 715 1 بر مد االتصاالت والتوعية

 800 447 5 900 723 2 900 723 2 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 – – – )ب(اخلدمات اإلدارية

 463 228 3 433 584 1 030 644 1 ) (تكاليف التضغيل على نطاق األمانة

و لدتليرراجملمررةع الفرعرري جملمةعررو اليررؤت  احلكةميررو ا
 تعمليات األمانو

 8 859 425   8 797 413   17 656 838  

 128 253 50 458 956 24 670 296 25 جممةع االعتمارات

 907 532 6 340 244 3 567 288 3 )د(دعم الضامد )النفقات العامة( تكاليف -ابء

 057 103 – 057 103 )ه(تسوية احتياطي رأس املال العامل -جيم

 092 889 56 798 200 28 294 688 28 اجملمةع )ألف + ابء + جيم(

    اإليرادات

 876 533 1 938 766 938 766 مساهة احلكومة املضيفة 

 216 355 55 860 433 27 356 921 27 اإلرشاديةالتضعات 

 092 889 56 798 200 28 294 688 28 جممةع اإليرارات 

 244 755نحة سنوية قردر ا مب اً االعتماد املخصص لض مد التوجيه التنفيذي واإلدار  يضمل اعتماد )أ(
 بتغري املناخ. للهياة احلكومية الدولية املعنيةيورو 

 ل اخلدمات اإلدارية من تكاليف دعم الضامد )النفقات العامة(. متو   )ب(
 يتوىل بر مد اخلدمات اإلدارية إدار  تكاليف التضغيل على نطاق األمانة العامة. ) (
 يف املائة فيما يتعلق ابلدعم اإلداري. 13ق نسبة مو ح د  تعادل تطب   )د(
(، جيررب أن حترراف  امليزانيررة األساسررية علررى احتيرراطي رأس 1-أم /15وفقرراً لإلجررراءات املاليررة )املقرررر  )ه(

يررورو يف  2 372 575 قردره يف املائرة )احتياجررات التضرغيل ملررد  شرهر( مببلررمب 8.3مرال عامرل بنسرربة 
 . 2019، وسيبقى على  ذا املستوجل يف عام 2018 عام
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    2ا دول 
  األمانو نطاق على األساسيو امليزانيو مد املمةَّلو الةظائف

 2017 2018 2019 

    الفاة الفنية وما فوقها

 1 1 1 وكيل األمل العام

 1 1 1 أمل عام مساعد

 2 2 2 2-مد

 7 7 7 1-مد

 15 15 15 5-ف

 35 35 35 4-ف

 43 43 43 3-ف

 16 16 16 2-ف

 120 120 120 اجملمةع الفرعي، الفئو الفنيو تما فةقها

 53.5 53.5 53.5 الرامواجملمةع الفرعي، فئو اخلدمات 

 173.5 173.5 173.5 اجملمةع

 (.-( والفاة الفنية )ف-مدير )مد املختصرات:

  3ا دول 
 دمات املؤمتراتمليزانيو الطةاهئ اخلاصو خباالحتياجات مد املةاهر 

 )ابليورو( 2019–2018 )ابليورو( 2019 )ابليورو( 2018 

    وجه اإلنفاق

 900 385 2  600 210 1  300 175 1  )أ(ال مجة الضفوية

    )ب(الواثئق

 900 947 3  100 003 2  800 944 1  التحريرية ال مجة

 700 336 1 400 668 300 668 االستنساخ والتوزيع

 400 525  400 276  000 249  ) (دعم سدمات االجتماعات

 900 195 8  500 158 4  400 037 4  اجملمةع الفرعي

 500 065 1  600 540  900 524  الضامدتكاليف دعم 

 000 390  300 11  700 378  احتياطي رأس املال العامل

 400 651 9  400 710 4  000 941 4  اجملمةع

 تضمل مرتبات امل مجل الضفويل ونفقات سفر م وبدل إقامتهم اليومي. )أ(
مل تكررراليف توبعرررد ا؛ وتضررر الررردور  وأثناء ررراواثئرررق مرررا قبرررل تضرررمل مجيرررع التكررراليف املتصرررلة بتجهيرررز  )ب(

 مراجعة الواثئق وطباعتها.على تكاليف  ال مجة التحريرية
ضررمل املرتبررات ونفقرات السررفر وبرردل اإلقامررة اليررومي الريت ُتصرررف ملرروظفي دعررم سرردمات  رذا الرردعم ي ) (

 االجتماعات، وتكاليف الضحن واالتصاالت.
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   4 ا دول

 طاهيرواإل االتفاقيرو همسا ب للمياهكو االستئماين ابلصندتق اخلاصو املةاهر مد االحتياجات
 2019-2018 السنتني فرتيف ب املناخ تغّي نيأ 

 (التكلفة التقديرية )ابليورو سيارات الدورات 
  ركة يف دور ملضرامرن أجرل ا: تقد  الدعم إىل مندوب واحد من كل طررف مؤ رل 1 اخليار

 أبملانيامدهتا أسبوعان تُنظ م يف بون 
1 017 582 

ن  منردوب اث: تقد  الدعم إىل مندوب واحد مرن كرل طررف مؤ رل ابإلمرافة إىل2اخليار 
مررن أجررل ميررة   النامررن كررل بلررد مررن أقررل البلرردان ،ررواً وكررل دولررة مررن الرردول ا زريررة الصررغري 

 ملضاركة يف دور  مدهتا أسبوعان يف بونا

1 561 042 

ر  ضراركة يف دو ملمرن أجرل امن كرل طررف مؤ رل اثنل : تقد  الدعم إىل مندوبل 3اخليار 
 مدهتا أسبوعان تُنظ م يف بون 

2 035 164 

لب إىل مندوب اث من كل طرف مؤ ل ابإلمافةاثنل : تقد  الدعم إىل مندوبل 4اخليار 
مررن أجررل يررة النام الصررغري مررن كررل بلررد مررن أقررل البلرردان ،ررواً وكررل دولررة مررن الرردول ا زريررة 

 ملضاركة يف دور  مدهتا أسبوعان يف بولنداا

2 880 338 

(: "يف FCCC/CP/2013/10الوثيقرررة ) 145تقريرررر مرررؤمتر األطرررراف عرررن دورتررره التاسرررعة عضرررر ، الفقرررر   مالحظة:
طبقرت ‘الردور :   يف تقريررا لسة العاشرر  املسرتننفة، طلبرت األمينرة التنفيذيرة أن يرنعكس البيران الترا 
يرع الصرناديق مجألطرراف يف األمانة، منذ إنضائها، سياسة متسقة لتمويرل املمالرل مرن البلردان الناميرة ا

سياسة علرى ر تعديل الالدوحة، تقر ويف موء القرارات املتخذ  يف كانكون و ‘. االستامانية ذات الصلة
يررة للمضرراركة يف م اإلقليمالنحررو التررا : يكررون ممالررو البلرردان الناميررة األطررراف الررذين تعيّررنهم جمموعرراهت

ول علرررى ؤ لل للحصررراجتماعرررات اتيارررات املنضرررن  مبوجرررب االتفاقيرررة، وتنتخررربهم اتيارررات الرئيسرررية، مررر
ق االسررتاما  يررة والصررندو ة األساسررية لالتفاقيررة اإلطار التمويررل يف إطررار الصررندوق االسررتاما  للميزانيرر

 لألنضطة التكميلية".

   5ا دول 
 2019-2018 لسنتنيا فرتيف ب التكميليو لألنيطو االستئماين للصندتق املةاهر مد االحتياجات

 األنضطة اليت ستضطلع هبا األمانة رقم املضروع
 التكميلية االحتياجات

 ابليورو

   رعم التنفيذ 

   التكيف 

 647 680 1  التوعيةو ، صاحبة املصلحةتعزيز الضفافية وتقييم إجراءات التكيف، وإشرام ا هات  1

 975 132 4 دعم التخطي  للتكيف على الصعيد الوطين 2

 607 391 2 ل نريويب نة التكيف وبر مد عم املتّسقة عن طريقإجراءات التكيف  اختاذتيسري  3

 299 853 1 واألمرار املرتبطة بتنثريات تغري املناخالتصدي للخسائر  4

  دعم التنفيذ من جانب األطراف/املساهات احملدد  وطنياً  

 089 358 2 حملدد  وطنياً اساهات دعم تنفيذ األنضطة املتعلقة ابملساهات املعتزمة احملدد  وطنياً وامل 5

 219 798 2 وطنياً تنظيم احلوار التقين بضنن املساهات احملدد   6

تصرررلة ن املسرررائل املريرررس بضرررناباللجنرررة التنفيذيررة املعنيرررة ابلتكنولوجيرررا وتنفيرررذ اتفرراق  أعمرررالدعررم وتيسرررري  7
 ابلتكنولوجيا

987 982 

 نراء القردرات،ببواليرة  املضرمولة نة ابريس املعنية ببناء القدرات واألنضطة األسرجل  أعمالدعم  8
 ية وسارجهايف إطار االتفاقصاحبة املصلحة املعنية ا هات مبا يف ذلك التعاون مع 

388 833 
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 األنضطة اليت ستضطلع هبا األمانة رقم املضروع
 التكميلية االحتياجات

 ابليورو

 400 90 خبتغري املنا  ملتعلقةاتقد  الدعم عند الطلب، إىل األطراف من أجل تعزيز التضريعات الوطنية  9

 – مراكز التعاون اإلقليميعن طريق دعم تنفيذ اتفاق ابريس  10

 – ابملناخ دعم تنفيذ وحتفيز التمويل املتعلق 11

 000 000 1 أ()تنفيذ أنضطة وحد  دعم الضراكة املتعلقة ابملساهات احملدد  وطنياً  12

  القياس واإلبال  والتحقق/نظام الضفافية 

ل اجرررررة: سفررررراملتعلقرررررة ابسرررررتخدام األرامررررري وتغيرررررري اسرررررتخدام األرامررررري واحلر  أنضرررررطة الررررردعم 13
ت، ودور الغرررررااب االنبعرررررااثت النامجرررررة عرررررن إزالرررررة الغررررراابت وترررررد ور ا، وتعزيرررررز ابلوعرررررات كربرررررون

 البالوعات يف إجراءات التخفيف يف املستقبل

865 603 

تقد    األطراف منمتكلية بغإبقاء وتعزيز اإلبال  ونظم املعلومات املتعلقة ابالتفاقية اإلطارية  14
اس  عمليرة القيريفسرتخدمة تقارير ا، وتقد  التقارير القائمة على البيا ت، وتضغيل األدوات امل

 واإلبال  والتحقق، وختزين وإدار  بيا ت غازات الدفياة

2 446 347 

اقيرة مبوجرب االتف والتحقرق قدر  البلدان النامية على املضاركة يف ترتيبات القياس واإلبرال تعزيز  15
 وإطار الضفافية مبوجب اتفاق ابريس

733 442 

دان األطرررراف ير البلررردعرررم األنضرررطة املتعلقرررة بتررردريب اخلرررضاء يف جمرررال االسرررتعراض التقرررين لتقرررار  16
ء اواجتمررراع سرررض  ،خلرررضاءاالناميرررة األطرررراف، وقائمرررة  املتقدمرررة، والتحليرررل التقرررين لتقرررارير البلررردان

 االستعراض الرئيسيل

2 006 000 

رفررق ملدرجررة يف املاألطررراف دعررم تنفيررذ االستعرامررات التقنيررة لقرروائم جرررد غررازات الدفياررة املقدمررة مررن ا 17
 األول

1 095 580 

ة بتغري املتصل واليةولة ابلاملضمدعم تنفيذ بر مد عمل اللجنة الدائمة املعنية ابلتمويل واألنضطة  18
 املناخ

1 516 799 

يل تدفقات التمو لالعام  دعم تتبع وشفافية الدعم، مبا يف ذلك إعداد تقييم ف   السنتل والعرض 19
 املتعلق ابملناخ

192 100 

راف وعمليررررة دمررررة األطررررلبلرررردان املتقاملتعلقررررة ابدعررررم تنفيررررذ عمليررررة التقيرررريم واالسررررتعراض الدوليررررة  20
 لبلدان النامية األطرافاملتعلقة اباملضاورات والتحليالت الدولية 

2 400 295 

س يذ أطر القياعلى تنف مساعد  البلدان النامية ما يتعلقفريق اخلضاء االستضاري في أعمالدعم  21
 واإلبال  والتحقق/الضفافية

3 018 050 

  للتنفيذدعم اتياكل األساسية  

 980 390 صاحبة املصلحةالرب  بل ا هات  22

 370 846 أن تستخدمها فألطرال لكي  كنتعزيز قيمة البيا ت والتقارير املتعلقة ابالتفاقية اإلطارية  23

  بروتوكول كيوتو  

 480 447 دعم أنضطة  نة االمتاال 24

 859 238 وتعزيز قاعد  بيا ت التجميع واحملاسبة مبوجب بروتوكول كيوتو صيانة 25

 794 549 1 دعم وحتسل سري التنفيذ املض م 26

  حتفيز الرمل املناخي )اجلهات املرنيو األطراف تغّي األطراف( 

 638 464 2 ب() ونيةتعزيز املضاركة يف املسائل املتعلقة ابملناخ عض وسائ  اإلعالم اإللك 27

سطررررة العمررررل الرررريت تنظمهررررا جهررررات معنيررررة غررررري أطراف/ األحرررردا االتصرررراالت الضرررراملة وإدار   28
 املناسي

867 185 

 106 538 العمل من أجل التمكل املناسي  -تاقيف وإشرام الضباب  29
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 األنضطة اليت ستضطلع هبا األمانة رقم املضروع
 التكميلية االحتياجات

 ابليورو

 833 753 2 ) (سيةوحات املناالطمتحقيق بتعجيل من أجل التقد  جوائز عاملية  -لتغيري إجياد الزسم ل 30

 خفيرف ملرا قبرللة ابلتتعزيز عملية الفحص التقين املتعلق ابلتخفيف: دعرم تنفيرذ األنضرطة املتصر 31
 21-م أ/1املستمد  من املقرر  2020 عام

920 064 

 059 879 2 )ب(دعم األعمال املتعلقة ابملناخ 32

 833 127 1 املصلحة يف عملية االتفاقية اإلطارية ا هات صاحبةدعم إشرام  33

  رعم عمليو االتفاقيو اإلطاهيو 

 300 909 دعم األنضطة املتعلقة بتنثري تنفيذ تدابري التصّدي 34
 137 633 تفاق ابريسالتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق األ داف الطويلة األجل  35

ة واألمانرة اقية اإلطاريرية االتفبتغري املناخ وعمل األعمال املتعلقةتعزيز تعميم املنظور ا نسا  يف  36
 الدعو  وبناء القدراتنضاط التنسيق والتعاون و عن طريق 

797 916 

 180 323 تعزيز التفاعل بل العلوم والسياسات  37

لتوجيهيررة املبررادج دعررم عمليررات التفرراوض احلكوميررة الدوليررة بضررنن ومررع الطرائررق واإلجررراءات وا 38
 الضفافية مبوجب اتفاق ابريسإلطار 

450 870 

  حتديث اهلياكل األساسيو لتكنةلةجيا املرلةمات تاالتصاالت 

 905 359 تعزيز أمن الفضاء اإللك و  لالتفاقية اإلطارية 39

 000 678 تبسي  إنتا  الواثئق املتعلقة ابالتفاقية اإلطارية 40

ت جتماعات/حلقاا يف يةاملعنية ابالتفاقية اإلطار  صاحبة املصلحة  هاتتوفري الفرص ملضاركة ا 41
 عمل اف امية 

787 610 

 450 751 ة اإلطاريةالتفاقيتوفري  ياكل أساسية سحابية قابلة للتحسل وقوية وآمنة لنظم وبيا ت ا 42

 650 570 املصلحة من العمل عن بعد  ا هات صاحبةمتكل  43

 933 241 االتصال الداسليتطوير أدوات  44

 419 484 53 اجملمةع 

. 2018-2017جيري تنفيذ  ذا املضروع يف إطار الضراكة املتعلقرة ابملسراهات احملردد  وطنيراً للفر    )أ(
 .يف  ذه الف   وتلقت األمانة ابلفعل التمويل الالزم لتغطية أنضطة املضروع

 جهات معنية غري أطراف.  منيف املائة تقريباً  75سُيلتمس متويل  ذا املضروع بنسبة  )ب(
 جهات معنية غري أطراف. منيف املائة  100لتمس متويل  ذا املضروع بنسبة سيُ  ) (
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Annex 

[English only] 

Indicative scale of contributions from Parties to the Convention for the 

biennium 2018–2019a 

Party 

United Nations scale of 

assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2019 

Afghanistan 0.006 0.006 0.006 

Albania 0.008 0.008 0.008 

Algeria 0.161 0.157 0.157 

Andorra 0.006 0.006 0.006 

Angola 0.010 0.010 0.010 

Antigua and Barbuda 0.002 0.002 0.002 

Argentina 0.892 0.870 0.870 

Armenia 0.006 0.006 0.006 

Australia 2.337 2.278 2.278 

Austria 0.720 0.702 0.702 

Azerbaijan 0.060 0.058 0.058 

Bahamas 0.014 0.014 0.014 

Bahrain 0.044 0.043 0.043 

Bangladesh 0.010 0.010 0.010 

Barbados 0.007 0.007 0.007 

Belarus 0.056 0.055 0.055 

Belgium 0.885 0.863 0.863 

Belize 0.001 0.001 0.001 

Benin 0.003 0.003 0.003 

Bhutan 0.001 0.001 0.001 

Bolivia (Plurinational State of) 0.012 0.012 0.012 

Bosnia and Herzegovina 0.013 0.013 0.013 

Botswana 0.014 0.014 0.014 

Brazil 3.823 3.727 3.727 

Brunei Darussalam 0.029 0.028 0.028 

Bulgaria 0.045 0.044 0.044 

Burkina Faso 0.004 0.004 0.004 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.004 0.004 

Cameroon 0.010 0.010 0.010 

Canada 2.921 2.848 2.848 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.005 0.005 0.005 

Chile 0.399 0.389 0.389 

China 7.921 7.722 7.722 

Colombia 0.322 0.314 0.314 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.006 0.006 0.006 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.047 0.046 0.046 

Côte d’Ivoire 0.009 0.009 0.009 

Croatia 0.099 0.097 0.097 

Cuba 0.065 0.063 0.063 

Cyprus 0.043 0.042 0.042 

Czechia 0.344 0.335 0.335 

Democratic People’s Republic of Korea 0.005 0.005 0.005 
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Party 

United Nations scale of 

assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2019 

Democratic Republic of the Congo 0.008 0.008 0.008 

Denmark 0.584 0.569 0.569 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.046 0.045 0.045 

Ecuador 0.067 0.065 0.065 

Egypt 0.152 0.148 0.148 

El Salvador 0.014 0.014 0.014 

Equatorial Guinea 0.010 0.010 0.010 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.038 0.037 0.037 

Ethiopia 0.010 0.010 0.010 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.003 0.003 

Finland 0.456 0.445 0.445 

France 4.859 4.737 4.737 

Gabon 0.017 0.017 0.017 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.008 0.008 0.008 

Germany 6.389 6.229 6.229 

Ghana 0.016 0.016 0.016 

Greece 0.471 0.459 0.459 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.028 0.027 0.027 

Guinea 0.002 0.002 0.002 

Guinea-Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.002 0.002 0.002 

Haiti 0.003 0.003 0.003 

Honduras 0.008 0.008 0.008 

Hungary 0.161 0.157 0.157 

Iceland 0.023 0.022 0.022 

India 0.737 0.719 0.719 

Indonesia 0.504 0.491 0.491 

Iran (Islamic Republic of) 0.471 0.459 0.459 

Iraq 0.129 0.126 0.126 

Ireland 0.335 0.327 0.327 

Israel 0.430 0.419 0.419 

Italy 3.748 3.654 3.654 

Jamaica 0.009 0.009 0.009 

Japan 9.680 9.437 9.437 

Jordan 0.020 0.019 0.019 

Kazakhstan 0.191 0.186 0.186 

Kenya 0.018 0.018 0.018 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.285 0.278 0.278 

Kyrgyzstan 0.002 0.002 0.002 

Lao People’s Democratic Republic 0.003 0.003 0.003 

Latvia 0.050 0.049 0.049 

Lebanon 0.046 0.045 0.045 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 

Libya 0.125 0.122 0.122 

Liechtenstein 0.007 0.007 0.007 

Lithuania 0.072 0.070 0.070 

Luxembourg 0.064 0.062 0.062 
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Party 

United Nations scale of 

assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2019 

Madagascar 0.003 0.003 0.003 

Malawi 0.002 0.002 0.002 

Malaysia 0.322 0.314 0.314 

Maldives 0.002 0.002 0.002 

Mali 0.003 0.003 0.003 

Malta 0.016 0.016 0.016 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.002 0.002 

Mauritius 0.012 0.012 0.012 

Mexico 1.435 1.399 1.399 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.010 0.010 0.010 

Mongolia 0.005 0.005 0.005 

Montenegro 0.004 0.004 0.004 

Morocco 0.054 0.053 0.053 

Mozambique 0.004 0.004 0.004 

Myanmar 0.010 0.010 0.010 

Namibia 0.010 0.010 0.010 

Nauru 0.001 0.001 0.001 

Nepal 0.006 0.006 0.006 

Netherlands 1.482 1.445 1.445 

New Zealand 0.268 0.261 0.261 

Nicaragua 0.004 0.004 0.004 

Niger 0.002 0.002 0.002 

Nigeria 0.209 0.204 0.204 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.849 0.828 0.828 

Oman 0.113 0.110 0.110 

Pakistan 0.093 0.091 0.091 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.034 0.033 0.033 

Papua New Guinea 0.004 0.004 0.004 

Paraguay 0.014 0.014 0.014 

Peru 0.136 0.133 0.133 

Philippines 0.165 0.161 0.161 

Poland 0.841 0.820 0.820 

Portugal 0.392 0.382 0.382 

Qatar 0.269 0.262 0.262 

Republic of Korea 2.039 1.988 1.988 

Republic of Moldova 0.004 0.004 0.004 

Romania 0.184 0.179 0.179 

Russian Federation 3.088 3.011 3.011 

Rwanda 0.002 0.002 0.002 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.001 0.001 

Saint Lucia 0.001 0.001 0.001 

Saint Vincent and the Grenadines 0.001 0.001 0.001 

Samoa 0.001 0.001 0.001 

San Marino 0.003 0.003 0.003 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 1.146 1.117 1.117 

Senegal 0.005 0.005 0.005 

Serbia 0.032 0.031 0.031 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 

Singapore 0.447 0.436 0.436 
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Party 

United Nations scale of 

assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2019 

Slovakia 0.160 0.156 0.156 

Slovenia 0.084 0.082 0.082 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.364 0.355 0.355 

South Sudan 0.003 0.003 0.003 

Spain 2.443 2.382 2.382 

Sri Lanka 0.031 0.030 0.030 

State of Palestine 0.007 0.007 0.007 

Sudan 0.010 0.010 0.010 

Suriname 0.006 0.006 0.006 

Swaziland 0.002 0.002 0.002 

Sweden 0.956 0.932 0.932 

Switzerland 1.140 1.111 1.111 

Syrian Arab Republic 0.024 0.023 0.023 

Tajikistan 0.004 0.004 0.004 

Thailand 0.291 0.284 0.284 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.007 0.007 0.007 

Timor-Leste 0.003 0.003 0.003 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.034 0.033 0.033 

Tunisia 0.028 0.027 0.027 

Turkey 1.018 0.992 0.992 

Turkmenistan 0.026 0.025 0.025 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 

Uganda 0.009 0.009 0.009 

Ukraine 0.103 0.100 0.100 

United Arab Emirates 0.604 0.589 0.589 

United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
4.463 4.351 4.351 

United Republic of Tanzania 0.010 0.010 0.010 

United States of America 22.000 21.448 21.448 

Uruguay 0.079 0.077 0.077 

Uzbekistan 0.023 0.022 0.022 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.571 0.557 0.557 

Viet Nam 0.058 0.057 0.057 

Yemen 0.010 0.010 0.010 

Zambia 0.007 0.007 0.007 

Zimbabwe 0.004 0.004 0.004 

Total 102.509 100.000 100.000 

a   Pursuant to decision 15/CP.1, annex I, paragraph 7(a), the UNFCCC scale of indicative contributions may be adjusted following 

the adoption by the United Nations General Assembly of the United Nations scale of assessments for the period 2019–2021. 

12th plenary meeting 

17 November 2017 
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  23-أ م/22املقره   

 مةاعيد تأماكد انرقار الدتهات املقبلو  
 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 7من املاد   4إىل الفقر   إذ يضري 
كرررانون   18املرررؤرخ  40/243  إىل قررررار ا معيرررة العامرررة لألمرررم املتحررردوإذ يضرررري أيضررراً  
 بضنن سطة املؤمترات، 1985ديسمض األول/

مررن مضررروع النظررام الررداسلي املعمررول برره  22مررن املرراد   1إىل الفقررر   وإذ يضررري كررذلك 
 اإلقليمية اخلمس على منصب الرئيس، فيما خيص تناوب ا موعات 

من مضروع النظام الداسلي املعمول به، واليت تنص على أن تعقد  3إىل املاد   وإذ يضري 
ع األمانرررة، لرررك أو تضررردورات مرررؤمتر األطرررراف يف مقرررر األمانرررة مرررا مل يقررررِّر مرررؤمتر األطرررراف غرررري ذ

 ابلتضاور مع األطراف، ترتيبات مالئمة أسرجل،
قبرررول عررررض  بضرررنن 22-م أ/24مرررن املقررررر  11 إىل 7 الفقررررات إىل اً أيضررر وإذ يضرررري 

 3، مرن 2018عرام  يفلردورات ل فر   الاانيرةليف  قررر عقرد اامل اتحكومة بولندا استضافة الدور 
 كانون األول/ديسمض،  14إىل 

 مةاعيد تأماكد انرقار الدتهات املقبلو -أتالا  
 2018 -ألف 

سريكون الررئيس  ،مع مبدأ التناوب بل ا موعات اإلقليميرة متضياً  ،أنه يالح  -1 
مررن  2018 يسررمضكررانون األول/د  14إىل  3املقرررر عقررد ا يف الفرر   مررن  الرردوراتاملنتخررب يف 

 ؛جمموعة دول أورواب الضرقية
للسررررريد  ترشررررريح جمموعرررررة دول أورواب الضررررررقيةا ورد مرررررن ملررررر يعرررررب عرررررن تقرررررديره -2 
 ؛أعاله 1املضار إليها يف الفقر   اتيف الدور كي يتوىل الرائسة لسزيسكو 
 أعراله 1املضرار إليهرا يف الفقرر  ات قرار حكومة بولنردا استضرافة الردور ح  يال -3 

 ؛كاتوفيتضييف  
مررن أجررل عقررد ال تيبررات الضرررورية  تتخررذإىل األمينررة التنفيذيررة أن طلبرره  يكرررر -4 

 ؛أعاله 1املضار إليها يف الفقر  ات الدور 

 2019 -ابء 
رئيس الرسريكون  ،مع مبدأ التناوب بل ا موعات اإلقليميرة متضياً  ،أنه يالح  -5 

مررن  2019تضرررين الاررا /نوفمض  22إىل  11الفرر   مررن يف املقرررر عقررد ا  املنتخررب يف الرردورات
 دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛جمموعة 



FCCC/CP/2017/11/Add.2 

GE.18-01343 30 

املضرار ات ستضرافة الردور ا األطراف إىل إجراء مزيد من املضاورات بضرننيدعو  -6 
  ؛أعاله 5ا يف الفقر  إليه

اتيارررررة الفرعيرررررة للتنفيرررررذ أن تنظرررررر، أثنررررراء دورهترررررا الاامنرررررة واألربعرررررل إىل  يطلرررررب -7 
أعاله  5ا يف الفقر  املضار إليهات الدور (، يف مسنلة استضافة 2018أاير/مايو  -)نيسان/أبريل 

تررره مرررده يف دور ويعتمرررؤمتر األطررراف كررري ينظررر فيررره   بضرررنن  رررذه املسررنلةوأن توصرري مبضرررروع مقرررر 
 ؛(2018 كانون األول/ديسمض)الرابعة والعضرين 

  2020 -جيم 
سريكون الررئيس  ،مع مبدأ التناوب بل ا موعات اإلقليميرة متضياً  ،أنه يالح  -8 

ن مررر 2020نوفمض تضررررين الارررا / 20إىل  9ا يف الفررر   مرررن املقررررر عقرررد  اتاملنتخرررب يف الررردور 
 ؛جمموعة دول أورواب الغربية ودول أسرجل

املضرار  اتن املضاورات بضنن استضافة الردور األطراف إىل إجراء املزيد م يدعو -9 
 ؛أعاله 8ا يف الفقر  ليهإ

يف ، واألربعررررل الاامنررررةإىل اتياررررة الفرعيررررة للتنفيررررذ أن تنظررررر، يف دورهتررررا  يطلررررب -10 
ع مقررر بضرنن  رذه مبضررو  وأن توصريأعراله،  8ا يف الفقرر  املضرار إليهر اتمسرنلة استضرافة الردور 

 والعضرين؛ رابعةاملسنلة كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته ال

 تاتفاق ابهيس االتفاقيو تنرتتةكةل كيةتة اتاجلدتل الزمين الجتماعات هيئ -اثنياا  
  :2022 عاميف  الدورات يتأن يعتمد املواعيد التالية لف   يُقرر -11 
 حزيران/يونيه؛  16حزيران/يونيه إىل اخلميس  6لدورات: من االثنل لف   األوىل ال )أ( 
 18تضررررين الارررا /نوفمض إىل ا معرررة  7لررردورات: مرررن االثنرررل لفررر   الاانيرررة ال )ب( 

 تضرين الاا /نوفمض.
 13ا لسة العامة 

 2017تضرين الاا /نوفمض  18
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 23-م أ/1ه القرا  

 نة  اإلعراب عد االمتنا  حلكةمو مجهةهيو أملانيا االحتاريو تلسكا  مدينو  
 فيجيقراه مقدم مد   

إن مررررؤمتر األطررررراف، ومررررؤمتر األطررررراف العامررررل بوصررررفه اجتمرررراع األطررررراف يف بروتوكررررول   
 كيوتو، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس،

 يف مقر األمانة، 2017تضرين الاا /نوفمض  17إىل  6  من يف بون يف الف   وقد اجتمعت 
مرن أن تمكل الحلكومة مجهورية أملانيا االحتادية على  تعرب عن عميق امتنا ا -1 

راف ر  ملرؤمتر األطرلاالاة عضراالدور  الاالاة والعضرين ملؤمتر األطراف، والدور  يُعقد يف بون كل من 
 ملررررؤمتر ور  األوىليف بروتوكررررول كيوتررررو، وا ررررزء الاررررا  مررررن الرررردالعامررررل بوصررررفه اجتمرررراع األطررررراف 

 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس؛
حكومررة مجهوريررة أملانيررا االحتاديررة أن تنقررل إىل مدينررة بررون وسرركا ا  إىلتطلررب  -2 
روتوكررول  راف يف بامتنرران مررؤمتر األطررراف، ومررؤمتر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطرر مضرراعر

ي برره لررى مررا حظرركيوتررو، ومررؤمتر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطررراف يف اتفرراق ابريررس، ع
 املضاركون من كرم الضيافة وحفاو  االستقبال.

 16ا لسة العامة 
 2017تضرين الاا /نوفمض  18

    


