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 جيةلو اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو 
 السابعة واألربعونالدورة 
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  15-6بون، 
 من جدول األعمال )ب(9البند 

 أتثري تنفيذ تدابري التصدي
 برانمجي و تصدطرائق املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري ال

 عمله ووظائفه مبوجب اتفاق ابريس

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 2017الثاين/نوفمرب  تشرين 15-6بون، 
 من جدول األعمال)ب( 17البند 

 أتثري تنفيذ تدابري التصدي
برانمج دي و لتصاطرائق املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري 

 عمله ووظائفه مبوجب اتفاق ابريس

ووظائفده  طرائق املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصددي وبدرانمج عملده  
 مبوجب اتفاق ابريس

 مشروع استنتاجات مقرتح من الرئيسني  
نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذذ( واهليئذة الفرعيذة للمةذالع الةلميذة والتجنالاجيذة  -1

، ولحبذذاب رالاا الذذااليع  يشذذا  ةذذ   (1))هيئذذة اوةذذالع( ت الترذذالدر اوردمذذة مذذن األقذذرا  واوذذرا بن
 هذا البند الفرعي من جدول األعمال.

، أثنذذاا حلرذذة الةمذذب وذذا  بذذب الذذدولع ىجذذر  ذيلحبذذاب اهليئتذذا  الفرعيتذذا   تبذذايل االاا الذذو  -2
طرائذذذ    صذذذةاخلاناصذذذر الةعلذذذ  ولكذذذ ت  2٠17تةذذذردن ال/ذذذارب نا م   5و ٤ دذذذامي الذذذُ عترذذذدت

 .لدسرب اتفاق اونتدى اوةين  ت ثري تنفيذ تدا ري التصدي و رانمج عمله ووظائفه مباج

ثذذة األ جذذالمذذذكرع  ت تنفيذذذ وهيئذذة اوةذذالع مذذر الترذذددرنظذذرت هيئذذة الو  -3 الذذُ أعذذدها  احملدَّ
هذاتن رونا ةذة الذُ يالت لذ ل  تذاواألمانذة، ولحب اوةذالكن سذاعدع اويسذردنمب (2)لئيسا اهليئتذن

 ة   قرائ  اونتذدى اوةذين  تذ ثري تنفيذذ تذدا ري التصذدي و ذرانمج عملذه ووظائفذه مباجذب  الدولتن
ت  حاليذا   علذ  أ  التاصذية الذُ  ذري دعذدايها هيئذة التنفيذذ وهيئذة اوةذالعواتفراب اتفاق رلدس. 
مذذذن جذذذدول األعمذذذال لجذذذي دنظذذذر  يشذذذا مذذذفهر األقذذذرا  الةامذذذب  اصذذذفه  الفرعذذذي دقذذذال هذذذذا البنذذذد

__________ 

والترذذذالدر الذذذااليع مذذذن  ؛http://unfccc.int/5900.phpالترذذذالدر الذذذااليع مذذذن األقذذذرا  متاحذذذة علذذذ  الذذذرا   التذذذا    (1)
  .http://unfccc.int/7478.phpاورا بن متاحة عل  الرا   التا   

  .http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10497.phpمتاحة عل  الرا   التا    (2)
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)مفهر اجتمذذا  أقذذذرا  رلدذذس( ودةتمذذذدها ت يولتذذذه األو ،  األقذذذرا  ت اتفذذاق رلدذذذس اجتمذذا 
ستتضمن ت صياغتشا قلبا  د  مفهر اجتما  أقرا  رلدس أ  دتخذ اخلطاات اإلجرائية ال زمذة 

 . 21-م أ 1من اوررل  3٤و 33لتمجن اونتدى من أ  خيدم اتفاق رلدس مباجب الفررتن 

هليئتذذذن جذذذب مذذذن اواألل ةذذذن ل الذذذدولع ال/امنذذذة دقذذذال تيسذذذري دجذذذراا اوذذذداو ت تد   وسذذذةيا   -٤
وثيرذة غذري لةيذة تتضذمن مةذالدر عناصذر  اةذد  دالفرعيتن، قلباب اهليئتا  الفرعيتا  د  لئيسذيشما أ  

قرائذذذ  ودةتمذذذدها ت يولتذذذه األو   ةذذذ   مفهر اجتمذذذا  أقذذذرا  رلدذذذس  اجذذذي دنظذذذر  يشذذذلالتاصذذذية 
آاثل تنفيذذ تذدا ري  تنذاول ت سذياق دى اوةين  ت ثري تنفيذ تدا ري التصدي و ذرانمج عملذه ووظائفذهاونت

مذذن األقذذرا  ت دقذذال هذذذا  ُ وليتالذذ ترذذالدر السذذا رةال نذذاا  علذذ  اتفذذاق رلدذذس،  مباجذذبالتصذذدي 
  .(3)أعدها اويسرو  اوةالكا  الُ رةيةالذكرع غري واوالبند الفرعي من جدول األعمال 

    

__________ 

  أع ه. 2انظر احلاشية  (3)


