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 يةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج
 السابعة واألربعونالدورة 
 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٦بون، 
 )أ( من جدول األعمال9البند 

 أتثري تنفيذ تدابري التصدي
 املنتدى احملسَّن وبرانمج العمل

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٦بون، 
 ل)أ( من جدول األعما١٧البند 
 تنفيذ تدابري التصديأتثري 

 املنتدى احملسَّن وبرانمج العمل

 املنتدى احملسَّن وبرانمج العمل  
 مشروع استنتاجات مقرتح من الرئيسني  

عقدت اهليئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذ( واهليئة الفرعية للمشورة العلميةة والتننولوجيةة  -١
  دي.ابري التصاحملسَّن بشأن أتثري تنفيذ تد)هيئة املشورة( االجتماع الرابع للمنتدى 

الةذي أعةدا الرسيسةةان  ،(١)وأحاطة  اهليئتةان الفرعيتةان علمةا  مةع التقةدير رلتقريةر املفصَّة  -٢
املتشةةةار ان لفريةةةء الةةةربامل التقةةةق املربصةةة  )فريةةةء الةةةربامل(، عةةةن منا شةةةات الفريةةةء   اجتماعةةة  

  .٢٠١٧ أاير/مايو ١٠و 9املعقود   بون، أملانيا،   
وأحاطةةةة  اهليئتةةةةان الفرعيتةةةةان علمةةةةا  رنرامل الةةةةب أعربةةةة  عن ةةةةا األطةةةةرا  بشةةةةأن فاسةةةةدة  -3

 فةرعيتني و ةررايئتني الاجتماعات فريء الربامل املربص    الدورة السادسة واألربعني لن  من اهل
فةرعيتني ني ال اهليئتةاستعراض تصميم فريء الربامل املربص  أثنامل استعراض عم  املنتةدى   دوري

 .٢٠١٨املقرر عقدمها    انون األول/ديسمرب 
وأحاطةةة  اهليئتةةةان الفرعيتةةةان علمةةةا  أييتةةةا  رنرامل الةةةب أعربةةة  عن ةةةا األطةةةرا  وا  ةةةات  -4

بشةةةأن ا وانةةةهت املتعلقةةةة رلتنويةةةع والتنيةةةول اال تصةةةاديني  (٢)املتمتعةةةة بصةةةفة مرا ةةةهت   مسةةةامها ا
واالنتقةةةةةال العةةةةةادل للقةةةةةوة العاملةةةةةة ووظةةةةةاد العمةةةةة  النةةةةةر  والو ةةةةةاس  ال سقةةةةةة،   سةةةةةيا  التنميةةةةةة 

  هةةةاتني  الةةةب دارت أثنةةةامل املنتةةةدى ةةةا   املنا شةةةة  ُيسرتشةةةداملسةةةتدامة،  ةةةد  تةةةوفري معلومةةةات 
__________ 

(١) FCCC/SB/2017/INF.2 . 
واملسةةةامهات  ؛http://unfccc.int/5900.phpاملسةةامهات املقدمةةةة مةةةن األطةةرا  متاحةةةة   املو ةةةع الشةةبن  التةةةا    (٢)

  .http://unfccc.int/7478.phpاملقدمة من ا  ات املتمتعة بصفة مرا هت متاحة   املو ع الشبن  التا   
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ألدوات النمذجةةةة، يفةةةا   صلةةا فةةةرر بنةةةامل القةةةدرات، و   الةةدورتني بشةةةأن االحتياجةةةات احملتملةةة
حلقةةةة العمةةة  التدريبيةةةة الةةةب سةةةتن م أثنةةةامل املنتةةةدى بشةةةأن اسةةةتربدا  أدوات النمذجةةةة اال تصةةةادية 

  (.٢٠١٨أاير/مايو  -)نيسان/أبري   اهليئتني الفرعيتنيخ ل الدورة الثامنة واألربعني لن  من 
نا شةة أثنةامل املنتةةدى بشةأن االحتياجةةات املل انرامل أثنةةامل ورحبة  اهليئتةان الفرعيتةةان بتبةاد -٥

املنتةةدى  انمج عمةة احملتملةةة ألدوات النمذجةةة، يفةةا   صلةةا فةةرر بنةةامل القةةدرات، فيمةةا يتصةة  بةةرب 
 .لعم ا برانمج جماالت بشأن و ذلا ،احملّسن املعق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي

بشةةةةةأن  رملنا شةةةةةات الةةةةةب دارت   هةةةةذا الةةةةةدوراتا  وأحاطةةةة  اهليئتةةةةةان الفرعيتةةةةةان علمةةةة -٦
ري اثر تةةةةداباالحتياجةةةةات الةةةةب أعربةةةة  عن ةةةةا بعةةةة  األطةةةةرا  مةةةةن أجةةةة  بنةةةةامل القةةةةدرات لتقيةةةةيم  

سةب  من ةا بلقاسمةة، االتصدي، ورالعرتا  بيترورة بنامل هذا القدرات وتعزيز فرر بنامل القدرات 
ملن مةةةةات اعةةةةاون مةةةع األمانةةةة ول الت التعةةةاون بشةةةأن تةةةةدابري التصةةةدي. ودعةةةة  اهليئتةةةان الفرعيتةةةةان

ت نشةةة بنةامل  ةدراأرامج أو بةاحلنومية الدولية واملن مات الدولية املعنيةة لةزايدة الةوع  ب يةة تعزيةز 
توجيةةةةة  و التصةةةةةدي  األطةةةةةرا  مةةةةةن أجةةةةة  تع ةةةةةيم اناثر الظابيةةةةةة وتقليةةةةة  اناثر السةةةةةلبية لتةةةةةدابري

 املنا شات أثنامل الدورة.
يتةةةان ول انرامل الةةةب أعربةةة  عن ةةةا األطةةةرا  بشةةةأن حلقةةةة العمةةة  وأشةةةارت اهليئتةةةان الفرع -٧

لة  ، يفةا   صلةا عنة  من مةالالتدريبية أثنامل املنتدى املقةرر عقةدها   الةدورتني الثامنةة واألربعةني 
نةاطء ملرتتبة عل  املاناثر او سبي  املثال ال احلصر حتسني بوابة النمذجة القاسمة، وتوافر البياانت، 

هليئتةةةةةني رسيسةةةةة  ا القيتةةةةةااي ا نسةةةةةانية. وطلبتةةةةةا ول األمانةةةةةة أن تةةةةةن م، بتوجيةةةةة  مةةةةةنوالقةاعةةةةةات و 
ة املتصةةلة ال تصةةاديالفةةرعيتني، حلقةةة عمةة  تدريبيةةة ملةةدة يةةومني بشةةأن اسةةتربدا  أدوات النمذجةةة ا
شةةم  خةةربامل الةةب ست يفجةةاالت بةةرانمج عمةة  املنتةةدى احملسةةن املعةةق بتةةأثري تنفيةةذ تةةدابري التصةةدي

ميةة دوليةة  مةات حنو دان النامية والبلدان املتقدمةة علة  السةوامل، و ةذلا مةن منمدعوين من البل
حلقةةة العمةةة   ريةةرا  عةةةنومن مةةات دوليةةةة. وطلبةة  اهليئتةةةان الفرعيتةةان أييتةةةا  ول األمانةةة أن تعةةةد تق

 .٢٠١٨رب ول/ديسمللن ر في  خ ل دوري اهليئتني الفرعيتني اللتني سُتعقدان    انون األ
، (3)األطةةةرا  وا  ةةةات املتمتعةةةة بصةةةفة مرا ةةةهت ول أن تقةةةد  الفرعيتةةةان انودعةةة  اهليئتةةة -٨

،  راملهةةةا بشةةةأن نةةةةا  اسةةةتعراض أعمةةةال املنتةةةدى احملسةةةن الةةةذي ٢٠١٨ صار/مةةةار   3٠حبلةةةول 
، متشةيا  مةع بةرانمج العمة ، ٢٠١٨سيعقد أثنامل دوري اهليئتني الفرعيتني    انون األول/ديسةمرب 

 الثامنة واألربعني لن  من ما.الب سُتعقد خ ل الدورة الدورة  د  توجي  املنا شة أثنامل 
وأحاط  اهليئتةان الفرعيتةان علمةا  رناثر التقديريةة املرتتبةة   امليزانيةة علة  األنشةةة الةب  -9

 أع ا. ٧و ٦ستيتةلع  ا األمانة عل  الننيو املشار ولي    الفقرتني و
انةةةةةةة أن تيتةةةةةةةلع رلجةةةةةةراملات املةلوبةةةةةةة   هةةةةةةذا وطلبةةةةةة  اهليئتةةةةةةان الفرعيتةةةةةةان ول األم -١٠

 االستنتاجات رهنا  بتوافر املوارد املالية.

    

__________ 

ينب ةةةةةةةةةةة  لدطةةةةةةةةةةةرا  أن تقةةةةةةةةةةةد   راملهةةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةء بوابةةةةةةةةةةةة املسةةةةةةةةةةةةامهات   ا ملو ةةةةةةةةةةةع الشةةةةةةةةةةةبن  التةةةةةةةةةةةةا    (3)
http://www.unfccc.int/5900.  ا رلربيةةد اللنةةرتوين وينب ةة  للج ةةات املتمتعةةة بصةةفة مرا ةةهت أن ترسةة  مسةةامها

  .secretariat@unfccc.intول العنوان التا   
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