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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة واألربعون

 ٢٠١٧أيار/مايو  ١8-8بون، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت٢البند 
 المسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 افتتاح الدورة. -١
 التنظيمية:املسائل  -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 
دورة الفريقققل اللامقققل امللقققم بقققالتاييم املتلقققدد األيقققراق ي إيقققار عم يقققة التايقققيم  )ج( 

 واالستلراض الدولية؛
 ؛تيسري تبادل اآلراء ي إيار عم ية املشاورات والتح يالت الدولية )د( 
 ررة.األخرى املا األنشطة ()ه 

املل ومققققات املادمققققة مققققن األيققققراق املدرجققققة ي املرفققققل األول لالتفاقيققققة واسققققتلراض   قققق    -3
 املل ومات:

حالة تادمي واستلراض تاارير فرتة السنتني الثانية املادمة مقن األيقراق املدرجقة  (أ) 
 ؛ي املرفل األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2017/1 األمم املتحدة 

 
التفاقية اإلطارية بشأن 
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Distr.: General 

24 February 2017 

Arabic 

Original: English 



FCCC/SBI/2017/1 

GE.17-03155 2 

ملدرجقققة ي املادمقققة مقققن األيقققراق اجتميقققت وتوليقققي تاقققارير فقققرتة السقققنتني الثانيقققة  (ب) 
 ة؛املرفل األول لالتفاقي

تناققققيمل ااملبققققاده التوجيديققققة تعققققداد البالرققققات الوينيققققة الققققواردة مققققن األيققققراق  (ج) 
املدرجة ي املرفل األول لالتفاقية، اجلزء الثقا:: مبقاده توجيديقة التفاقيقة األمقم 

 البالرات الوينيةا؛ املتحدة اتيارية بشأن تغري املناخ فيما يتل ل بتادمي
 تنايمل يرائل وإجراءات التاييم واالستلراض الدوليني. (د) 

 املل ومات املادمة من األيراق رري املدرجة ي املرفل األول لالتفاقية: -4
املل ومققات الققواردة ي البالرققات الوينيققة املادمققة مققن األيققراق رققري املدرجققة ي  (أ) 

 ؛األول لالتفاقيةاملرفل 
 ؛الدعم املايل والتام (ب) 
التاارير املوجزة بشأن التح يقل التاقم ل تاقارير اةدلقة لفقرتة السقنتني املادمقة مقن  (ج) 

 األيراق رري املدرجة ي املرفل األول لالتفاقية.
مقن  ١٢لفاقرة وضت يرائقل وإجقراءات لتشقغيل واسقت داس السقعل اللقاس املشقار إليق  ي ا -5

 من اتفاق باريس. 4املادة 
مقن  ١٢وضت يرائقل وإجقراءات لتشقغيل واسقت داس السقعل اللقاس املشقار إليق  ي الفاقرة  -6

 من اتفاق باريس. ٧املادة 
 استلراض يرائل وإجراءات آلية التنمية النظيفة. -٧
 املسائل املتل اة بأقل الب دان منواً. -8
 الوينية. خطط التكيي -9
تطققوير التكنولوجيققا ونا دققا: نطققاق ويرائققل التايققيم الققدورو آلليققة التكنولوجيققا فيمققا يتل ققل  -١٠

 .بدعم تنفي  اتفاق باريس
 املسائل املتل اة بتمويل املناخ: -١١

 ؛استلراض مداس ال عنة الدائمة امللنية بالتمويل (أ) 
 .االستلراض الثالث لصندوق التكيي (ب) 

 املسائل املتل اة ببناء الادرات: -١٢
 بناء الادرات مبوجب االتفاقية؛ (أ) 
 بناء الادرات مبوجب بروتوكول كيوتو. (ب) 

 تألري تنفي  تدابري التصدو: -١3
 ؛حتسني املنتدى وبرنامج اللمل (أ) 
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برنققققامج عم قققق  وو ائفقققق  يرائققققل املنتققققدى امللققققم بتققققألري تنفيقققق  تققققدابري التصققققدو و  (ب) 
  ؛مبوجب اتفاق باريس

 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  ١4املسائل املتل اة بالفارة  (ج) 
  .١٠-/س أ١التادس اةرز ي تنفي  املارر  (د) 

نطققققاق االسققققتلراض الققققدورو املابققققل ل دققققدق اللققققاملق الطويققققل األجققققل مبوجققققب االتفاقيققققة  -١4
 اللاس اةرز حنو حتايا .ول تادس 

 الرتتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية. -١5
 املسائل اتدارية واملالية واملؤسسية: -١6

 ؛٢٠١9–٢٠١8امليزانية الربناجمية لفرتة السنتني  (أ) 
 املتل اة بامليزانية؛ و املالية املسائل األخرى  (ب) 
 ؛مداس األمانة وعم ياهتامواص ة استلراض  (ج) 
 تنفي  اتفاق املار. (د) 

 مسائل أخرى. -١٧
 .الدورة والتارير املتل ل هبااختتاس  -١8

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 افتتاح الدورة -1 

)بولنققدا(، الققدورة السادسققة واألربلققني ل دي ققة  سققيفتتمل الققرئيس، السققيد تومققاو كروستشققو -١
 .٢٠١٧أيار/مايو  8الفرعية ل تنفي  ) ي ة التنفي ( يوس االلنني 

 المسائل التنظيمية -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

سي لرض جدول األعمال املؤقت، ال و أعدت  األمينة التنفي ية باتفاق مقت القرئيس، مقن  -٢
 أجل إقرار . 

FCCC/SBI/2017/1 مقق كرة مادمققة مققن األمينققة  جققدول األعمققال املؤقققت و ققروح .
 التنفي ية

 http://unfccc.int/10078 مل ومات إضافية

http://unfccc.int/10078
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 تنظيم أعمال الدورة )ب( 
واألربلقققققني اي قققققة التنفيققققق  ست نشقققققر ع قققققل الصقققققفحة الشقققققبكية اخلاصقققققة بالقققققدورة السادسقققققة  -3

واملنققققدوبون مققققدعوون إ  الرجققققول إ  اجلققققدول الققققزمم اللققققاس  .(١)مل ومققققات مفصقققق ة عققققن أعمااققققا
والربنققامج اليقققومق ل قققدورة، وإ  االيققالل بانتظقققاس ع قققل  ا قققات الققدائرة الت فزيونيقققة املغ اقققة مللرفقققة 

ولالسقققتفادة إ  أقصقققل حقققد تكقققن مقققن وققققت  .(٢)اجلقققدول القققزمم اةقققدهي ألعمقققال  ي قققة التنفيققق 
الدورة ي املوعد املارر، سيارتح رؤساء اجل سات، بالتشاور مقت األيقراق  اختتاسالتفاوض وكفالة 

وبطرياة  قفافة، نق د عقاً لكسقب الوققت ي سقياق تنظقيم ج سقات القدورة وحتديقد جقدواا القزمم، 
وي  قق ا السققياق،  .(3)ن  ي ققة التنفيقق مققت مراعققاة االسققتنتاجات السققاباة ةات الصقق ة الصققادرة عقق

سيارتح رؤساء  ي قة التنفيق  وااي قة الفرعيقة ل مشقورة الل ميقة والتكنولوجيقة ) ي قة املشقورة( والفريقل 
اللامل امل صق  امللقم باتفقاق بقاريس )فريقل اتفقاق بقاريس( مواعيقد قائيقة لوققي أعمقال األفرققة 

ة اللامة اخلتامية جبميت لغات األمم املتحقدة الرييقة ولتادمي االستنتاجات لضمان إتاحتدا ل ع س
وسيلمل الرؤساء ملاً أيضاً لضقمان اتسقاق املل ومقات املادمقة مقن ااي تقني الفقرعيتني، مبقا  الست.

 ي ةلك املل ومات املتل اة باألنشطة املاررة املضط ت هبا ألناء الدورات.
ورهتقققا الرابلقققة واألربلقققني ع مقققاً باللمقققل الققق و اضقققط لت بققق  وأحايقققت  ي قققة التنفيققق  ي د -4

األمانة بشأن إنشاء منرب لتبادل اخلربات وأفضل املمارسقات ي جمقايل الت فيقي والتكيقي بطرياقة 
، وي بقت مزيقداً ٢١-/س أ١مقن املاقرر  ١35 ام ة ومتكام ة، ع قل النحقو املشقار إليق  ي الفاقرة 

 .(4)حب قققول موعققد القققدورة السادسققة واألربلقققني اي ققة التنفيققق مققن املل ومققات عقققن تنفيقق   ققق ا اللمققل 
وعاققد مققؤألر األيققراق ي دورتقق  الثانيققة واللشققرين مشققاورات هبقق ا الشققأن وي ققب إ  رئققيس  ي ققة 
املشورة الشرول ي عم ية تطوير منقرب اتتملقات اة يقة والشقلوب األصق ية، و قق عم يقة ستشقمل 

املتلقققددين بشقققأن تفليقققل املنقققرب بقققالتزامن مقققت القققدورة  عاقققد حقققوار مفتقققوح بقققني أصقققحاب املصققق حة
السادسة واألربلني لكل من  ي ة املشورة و ي قة التنفيق ، ويشقرت  ي إدارة  ق ا احلقوار رئقيس  ي قة 

 ع قل واللشقرين الثانيقة دورتق  ي األيقراق مقؤألر ووافقل املشورة وتثل ملنظمقات الشقلوب األصق ية.
ة ي إيققار بنققد جديققد ي املشققور  اي ققة لققنيبواألر  السققابلة الققدورة ي املسققألة  قق   ي النظققر اختتققاس

 .(5)جدول األعمال

دورة الفريق العامل المعني بالتقييم المتعدد األطررا  فري إطرار عمليرة التقيريم والسرتعرا   )ج( 
 الدولية

عم يققة التايققيم املتلققدد األيققراق تجققراء اجلولققة الثانيققة  ٢٠١٧-٢٠١6جتققرو ي الفققرتة  -5
مققن التايققيم واالسققتلراض الققدوليني، و ققق اللم يققة املنشققأة ي إيققار  ي ققة التنفيقق  ل ب ققدان املتادمققة 

__________ 

(١) http://unfccc.int/10078.  
 .http://unfccc.int/10078تاحان ي املوقت الشبكق التايل: م (٢)
(3) FCCC/SBI/2014/8 ٢٢١إ   ٢١8، الفارات. 
(4) FCCC/SBI/2016/8 ١65، الفارة. 
(5) FCCC/CP/2016/10 ١68إ   ١65، الفارات. 

http://unfccc.int/10078
http://unfccc.int/10078
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 يرفقققاً  ٢4حيقققث خضقققت ل دي قققة الفرعيقققة، اخلامسقققة واألربلقققني ، وققققد بقققدأت ي القققدورة (6)األيقققراق
 . يرفاً  ١8. وسي ضت ا   اللم ية ي     الدورة (٧)املتلدد األيراق ل تاييم

 http://unfccc.int/9534و http://unfccc.int/10090 مل ومات إضافية

  المشاورات والتحليالت الدوليةتيسير تبادل اآلراء في إطار عملية  )د( 
يلاد تيسري تبادل اآلراء الثالث ي إيقار عم يقة املشقاورات والتح قيالت الدوليقة ل تاقارير  -6

ي  ق   القدورة فيمقا اق  الب قدان الناميقة األيقراق  (8)ي إيقار  ي قة التنفيق  اةدلة لفرتة السقنتني
 آةار/ 8حب قققققول  القققققت ققققققدمت تاقققققارير نيدلقققققة لفقققققرتة السقققققنتني والقققققت أ قققققز بشقققققأقا تاريقققققر مقققققوجز

. وسوق يت    قكل ح اقة عمقل مفتوحقة جلميقت األيقراق. وسي سقممل ل يقراق ٢٠١٧ مارو
  املدتمة بتادمي أس  ة كتابية س فاً.

 http://unfccc.int/10054و  http://unfccc.int/8722 مل ومات إضافية
 http://unfccc.int/9382و

 األخرى المقررة األنشطة )ه( 

 عم يات الفح  التام  
ستنظم عم يتا الفح  التام املتل اتان بالت فيي والتكيي بصورة مشرتكة بني ااي تني  -٧

اقققاتني  ودعمقققاً  .(9)الفقققرعيتني وسقققتعرو جلنقققة التكيقققي عم يقققة الفحققق  التاقققم املتل اقققة بقققالتكيي
اللم يتققني، تققنظم األمانققة ي  قق   الققدورة س سقق ة مققن اجتماعققات اخلققرباء التانيققني بشققأن الت فيققي 

 . (١٠)والتكيي

 http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings مل ومات إضافية
 http://unfccc.int/10144و

 جلنة باريس امللنية ببناء الادرات   
مققؤألر األيققراق ي دورتقق  الثانيققة واللشققرين اختصاصققات جلنققة بققاريس امللنيققة ببنققاء  اعتمققد -8

. وي قب املقؤألر (١١)٢١-/س أ١من املاقرر  ٧١الادرات )جلنة باريس( الت أنش ت مبوجب الفارة 
السادسققة واألربلققني إ   ي قة التنفيقق  أن تققنظم االجتمقال األول ل عنققة بققاريس بققاالقرتان مقت الققدورة 

 . (١٢) الفرعيتني، حيث ستمضق ال عنة ي تطوير واعتماد يرائل وإجراءات عم دال دي تني

__________ 

 6، املرفل الثا:.١٧-/س أ٢املارر  ()
 .FCCC/SBI/2016/10انظر مرفل الولياة  (٧)
 ، املرفل الرابت.١٧-/س أ٢املارر  (8)
 .١٢6و ١١٢، الفارتان ٢١-/س أ١املارر  (9)
   )أ(.١٢9)أ( و١١١، الفارتان ٢١-/س أ١املارر  (١٠)
 .١، الفارة ٢٢-/س أ٢املارر  (١١)
 .6و 5، الفارتان ٢٢-/س أ٢املارر  (١٢)

http://unfccc.int/10090
http://unfccc.int/10090
http://unfccc.int/9534
http://unfccc.int/8722
http://unfccc.int/8722
http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings
http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings
http://unfccc.int/10144
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واتفاقققت  ي قققة التنفيققق  ي دورهتقققا اخلامسقققة واألربلقققني ع قققل أن يكقققون اتقققال أو املوضقققول  -9
،  قققققو أنشقققققطة بنقققققاء الاقققققدرات مقققققن أجقققققل تنفيققققق  ٢٠١٧اةقققققورو األول ل عنقققققة بقققققاريس، ي عقققققاس 

 .(١3)سياق اتفاق باريس اتسدامات اةددة وينياً ي

 http://unfccc.int/10053 مل ومات إضافية

 ح اة اللمل ألناء الدورة لوضت اللناصر املمكن إدراجدا ي خطة اللمل اجلنسانية  
طققة عمققل تضققت خي ققب مققؤألر األيققراق ي دورتقق  الثانيققة واللشققرين إ   ي ققة املشققورة أن  -١٠

رات والواليققات اجلنسققانية ي إيققار عم يققة االتفاقيققة اتياريققة. وسققتلاد جنسققانية لققدعم تنفيقق  املاققر 
األمانققة، بالتلققاون مققت األيققراق واملققراقبني ورققري م مققن أصققحاب املصقق حة املدتمققني، ح اققة عمققل 

مكنقة خلطقة اللمققل ألنقاء القدورة السادسقة واألربلقني ل دي تقني الفقرعيتني مققن أجقل وضقت اللناصقر امل
مققؤألر إ  ةلققك اجلنسققانية كققق تنظققر فيدققا  ي ققة التنفيقق  ي دورهتققا السققابلة واألربلققني. وكمققا دعققا 

األيققراق ي دورتقق  الثانيقققة واللشققرين، فكققن ل يقققراق واملققراقبني ورققري م مقققن أصققحاب املصققق حة 
 .(١5()١4)رةتادمي آرائدم بشأن املسائل الت سيعرو تناواا ي ح اة اللمل ألناء الدو 

 أنشطة أخرى  
مقققن املاقققرر باتضقققافة إ  ةلقققك تنظقققيم ح اقققات اللمقققل واألنشقققطة التاليقققة بقققاالقرتان مقققت  -١١

 الدورة:
 ؛(١6)االجتمال السادو ملنتدى ديربان بشأن بناء الادرات )أ( 
 ؛(١٧)احلوار اخلامس بشأن اللمل من أجل التمكني املناخق )ب( 
ألناء الدورة بشأن الفرص املتاحة ل مضق ي تلزيز املشاركة الفلالقة  ح اة عمل )ج( 

 ؛(١8)٢١-/س أ١ألصحاب املص حة من رري األيراق بغية تدعيم تنفي  أحكاس املارر 
اجتمققال فريققل اخلققرباء التاققم امل صقق  ل نظققر ي جمققايل برنققامج اللمققل املتل اققني  )د( 

 .(١9)بتدابري التصدو

__________ 

(١3) FCCC/SBI/2016/20 9١، الفارة. 
 .3٠-٢٧، الفارات ٢٢-/س أ٢١انظر املارر  (١4)
 املل ومققات ي الصققفحة كققانون الثا:/ينققاير، عققن يريققل بوابققة تاققدمي  ٢5ينبغققق ل يققراق أن تاققدس آراء ققا، حب ققول  (١5)

. وينبغق ل مقراقبني ولغقري م مقن أصقحاب املصق حة أن يرسق وا إسقداماهتم عقن http://unfccc.int/5900الشبكية: 
 .secretariat@unfccc.intيريل الربيد اتلكرتو: التايل: 

 أدنا . 5١و 46 انظر الفارتني (١6)
 .http://unfccc.int/10123انظر  (١٧)
 أدنا . 6٧انظر الفارة  (١8)
 أدنا . 53انظر الفارة  (١9)

http://unfccc.int/10053
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/10123
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مرررررن األطرررررررا  المدرجرررررة فررررري المرفرررررق األول لالتفاقيررررررة  المعلومرررررات المقدمرررررة -3 
 واستعراُ  هذه المعلومات 

حالررة تقررديم واسررتعرا  تقرررارير فترررة السررنتين ال انيررة المقدمرررة مررن األطرررا  المدرجررة فررري  )أ( 
 المرفق األول لالتفاقية

ي ققب مققؤألر األيققراق إ  الب ققدان األيققراق املتادمققة تاققدمي تاارير ققا  مل ومققات أساسققية: -١٢
، ٢٠١٧ قققبارب/فرباير  ٢٢. وي (٢٠)٢٠١6كقققانون الثا:/ينقققاير   ١ لفقققرتة السقققنتني الثانيقققة حب قققول

منوةجقاً ماقاباًل مقن النمقاةج اجلدوليقة املوحقدة  43لفقرتة السقنتني الثانيقة و تاريقراً  43ت ات األمانة 
     فقققققرتة السقققققنتني الثانيقققققة. وققققققد نشقققققرت  يقققققت تاقققققارير االسقققققتلراض التاقققققم البقققققال  املرتبطقققققة بتاقققققارير

 .تاريراً  43 عدد ا
سقققت دعل  ي قققة التنفيققق  إ  اتحايقققة ع مقققاً حبالقققة تاقققدمي واسقققتلراض تاقققارير فقققرتة  اتجقققراء: -١3

 السنتني الثانية.

FCCC/SBI/2017/INF.1 مققق كرة .حالقققة تاقققدمي واسقققتلراض تاقققارير فقققرتة السقققنتني الثانيقققة 
 األمانة من مادمة

 http://unfccc.int/7550 مل ومات إضافية

تجميع وتوليف تقارير فترة السنتين ال انية المقدمة من األطرا  المدرجة في المرفق األول  )ب( 
 لالتفاقية

عقن املل ومقات القت أوردهتقا  (٢١)أعدت األمانة تاريراً جتميليقاً وتوليفيقاً  مل ومات أساسية: -١4
األيققراق املدرجققة ي املرفققل األول لالتفاقيققة ي تاارير ققا لفققرتة السققنتني الثانيققة كققق ينظققر فيقق  مققؤألر 

و ققرعت  ي ققة التنفيقق  ي دورهتققا اخلامسققة واألربلققني ي  .(٢٢) األيققراق ي دورتقق  الثانيققة واللشققرين
 .(٢3)ي دورهتا السادسة واألربلنيمواص ة النظر فيدا النظر ي     املسألة واتفات ع ل 

سققت دعل  ي قققة التنفيقق  إ  النظققر ي التاريقققر التعميلققق والتققوليفق وإ  التوصقققية  اتجققراء: -١5
قتضققاء، كققق ينظققر فيقق  مققؤألر األيققراق ويلتمققد  ي مبشققرول ماققرر بشققأن  قق   املسققألة، حسققب اال

 دورت  الثالثة واللشرين.

 http://unfccc.int/7550 مل ومات إضافية

__________ 

 .١3، الفارة ١٧-/س أ٢املارر  (٢٠)
(٢١) FCCC/SBI/2016/INF.10 وAdd.1. 
 .٢١، الفارة ١٧-/س أ٢املارر  (٢٢)
(٢3) FCCC/SBI/2016/20 ٢٠و ١9، الفارتان. 

http://unfccc.int/7550
http://unfccc.int/7550
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تنقرري" لالمبررادت التوجيهيررة إلعررداد البالنررات الوطنيررة الررواردة مررن األطرررا  المدرجررة فرري  )ج( 
لالتفاقيررةا الجررلء ال ررانيئ مبررادت توجيهيررة لتفاقيررة األمررم المتحرردة اإلطاريررة المرفررق األول 

 بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بتقديم البالنات الوطنيةل
ي ققب مققؤألر األيققراق ي دورتقق  السققابلة عشققرة إ   ي ققة التنفيقق  ي  مل ومققات أساسققية: -١6

ة تعقداد البالرقات الوينيقة القواردة مقن األيقراق ني أن تبدأ تناقيمل ااملبقاده التوجيديقلدورهتا األرب
املدرجقة ي املرفققل األول لالتفاقيققة، اجلققزء الثققا:: مبققاده توجيديققة التفاقيققة األمققم املتحققدة اتياريققة 

إ  اخلقربات املكتسقبة ي إعقداد  بشأن تغقري املنقاخ فيمقا يتل قل بتاقدمي البالرقات الوينيقةا، اسقتناداً 
و  وإ  مل ومققات أخققرى، كققق يلتمققد مققؤألر األيققراق ي دورتقق  اللشققرين تاققارير فققرتة السققنتني األ
األربلقني نظر قا ي  ق   اخلامسقة و . وواص ت  ي ة التنفيق  ي دورهتقا (٢4)املباده التوجيدية املناحة

املسألة ال و بدأت  ي دورهتا األربلني واتفات ع ل أن تواصل النظر ي املسقألة املل اقة القواردة ي 
  .(٢6)ي دورهتا السادسة واألربلني، (٢5)من مشرول املباده التوجيدية ٧١الفارة 
إ  إألقققاس نظر قققا ي املسقققألة املل اقققة وإ  التوصقققية بوضقققت  التنفيققق سقققتدعل  ي قققة  اتجقققراء: -١٧

              مشقققققرول ماقققققرر يتل قققققل باملبقققققاده التوجيديقققققة كقققققق ينظقققققر فيققققق  مقققققؤألر األيقققققراق ويلتمقققققد  ي دورتققققق 
 الثالثة واللشرين.

  http://unfccc.int/1095 مل ومات إضافية

 تنقي" طرائق وإجراءات التقييم والستعرا  الدوليين )د( 
الحظ مؤألر األيراق ي دورت  الثانيقة واللشقرين أن  ي قة التنفيق  ققد  مل ومات أساسية: -١8

اختتمققققت نظر ققققا ي نتققققائج اجلولققققة األو  للم يققققة التايققققيم واالسققققتلراض الققققدوليني املشققققار إليدققققا ي 
. وفكققن ل يققراق أن تاققدس آراء ققا بشققأن (٢٧)١٧-/س أ٢مققن املرفققل الثققا: مققن املاققرر  ١٢ الفاققرة

التاييم واالستلراض الدوليني ع ل أساو اخلربة املكتسبة ي اجلولقة األو   إجراءاتو تنايمل يرائل 
 .(٢8)ل تاييم واالستلراض الدوليني

إ  تنايمل يرائقل وإجقراءات التايقيم واالسقتلراض القدوليني  التنفي ستدعل  ي ة  اتجراء: -١9
ع قققل أسقققاو اخلقققربات املكتسقققبة ي اجلولقققة األو  ل تايقققيم واالسقققتلراض القققدوليني، مقققت مراعقققاة أو 
ي بققققات تققققرد مققققن األيققققراق، هبققققدق التوصققققية بطرائققققل وإجققققراءات مناحققققة كققققق ينظققققر فيدققققا مققققؤألر 

 . (٢9)ناأليراق ويلتمد ا ي دورت  الثالثة واللشري

 http://unfccc.int/10090و http://unfccc.int/9534 مل ومات إضافية

__________ 

 .١8، الفارة ١٧-/س أ٢املارر  (٢4)
  .، املرفل األولFCCC/SBI/2016/8كما يرد ي الولياة  (٢5)
(٢6) FCCC/SBI/2016/20 ٢٠، الفارة. 
 .٢٢-/س أ١8انظر املارر  (٢٧)
، عقن يريقل بوابقة ٢٠١٧آةار/مارو  ١. ينبغق ل يراق أن تادس آراء ا، حب ول ٢، الفارة ٢٢-/س أ١8املارر  (٢8)

 .http://unfccc.int/5900تادمي املل ومات ي الصفحة الشبكية: 
 .3، الفارة ٢٢-/س أ١8املارر  (٢9)

http://unfccc.int/1095
http://unfccc.int/9534
http://unfccc.int/5900
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 المعلومات المقدمة من األطرا  نير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية -4 
نيررر المدرجرة فري المرفررق المعلومرات الرواردة فرري البالنرات الوطنيرة المقدمررة مرن األطررا   )أ( 

 األول لالتفاقية
اقرتحققت بلققط األيققراق، ي الققدورة الرابلققة واللشققرين اي ققة التنفيقق ،  مل ومققات أساسققية: -٢٠

مققن االتفاقيققة، ي املل ومققات املادمققة مققن األيققراق  ١٠مققن املققادة  ٢أن تنظققر ااي ققة، وفاققاً ل فاققرة 
ق رققري املدرجققة ي املرفققل األول( ي  يققت بالراهتققا رققري املدرجققة ي املرفققل األول لالتفاقيققة )األيققرا

وبنقاًء ع قل وي الدورة اخلامسة واألربلني اي ة التنفي ، كان   ا البند الفرعقق مل اقا.  .(3٠)الوينية
ماققرتح مققن الققرئيس، قققررت  ي ققة التنفيقق  أن تققدرج  قق ا البنققد الفرعققق ي جققدول األعمققال املؤقققت 

 لدورهتا السادسة واألربلني. 
سقققت دعل  ي قققة التنفيققق  إ  تاقققدمي توجيدقققات بشقققأن كيفيقققة النظقققر ي املل ومقققات  اتجقققراء: -٢١

الواردة ي البالرات الوينية املادمة من األيراق رري املدرجة ي املرفل األول، مت مراعاة أحكقاس 
 .ةات الص ة اتفاق باريس

 الدعم المالي والتقني )ب( 
األيقققراق رققققري ي دورهتقققا الرابلقققة واألربلققققني  ققققعلت  ي قققة التنفيقققق   مل ومقققات أساسقققية: -٢٢

املدرجة ي املرفل األول ع ل االستفادة من فرص املساعدة التانية والقدعم التاقم املتاحقة ي إيقار 
، واعرتفققققت باملسققققادة الققققت قققققدمدا فريققققل اخلققققرباء (3١)برنققققامج الققققدعم اللققققاملق ملرفققققل البي ققققة اللامليققققة

بالبالرقققققات الوينيقققققة املادمقققققة مقققققن األيقققققراق رقققققري املدرجقققققة ي املرفقققققل األول  االستشقققققارو امللقققققم
وي القققدورة اخلامسقققة واألربلقققني اي قققة التنفيقق ، أب غقققت األمانقققة عقققن التاقققدس اةقققرز ي  .(3٢)لالتفاقيققة

جدود ققا املب ولققة، بالتنسققيل مققت برنققامج األمققم املتحققدة ل بي ققة وبرنققامج األمققم املتحققدة اتمنققائق، ي 
وفري املزيد من الدعم التام هبدق حتسني الادرات اة ية ل يقراق رقري املدرجقة ي املرفقل سبيل ت

 .(33)األول بغية مواص ة الوفاء مبتط بات اتبالغ
سقققت دعل  ي قققة التنفيققق  إ  االتفقققاق بشقققأن املزيقققد مقققن اتجقققراءات املتل اقققة هبققق    اتجقققراء: -٢3

 املسألة، حسب االقتضاء.

 http://unfccc.int/6921 مل ومات إضافية

__________ 

(3٠) FCCC/SBI/2006/11 3٢، الفارة. 
(3١) FCCC/SBI/2016/8 38، الفارة. 
(3٢) FCCC/SBI/2016/8 4٠، الفارة. 
 .FCCC/SBI/2016/INF.17انظر الولياة  (33)

http://unfccc.int/6921
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التقرررارير المررروجلة بشرررأن التحليرررل التقنررري للتقرررارير المحدثرررة لفتررررة السرررنتين المقدمرررة مرررن  )ج( 
 األطرا  نير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية

التارير املوجز لكل تارير نيدي لفقرتة السقنتني ماقدس ي إيقار عم يقة  مل ومات أساسية: -٢4
وياققدس إ   (35)ع ققل املوقققت الشققبكق لالتفاقيققة اتياريققةيتققاح  (34)املشققاورات والتح ققيالت الدوليققة

 . (36) ي ة التنفي 
تاريققققراً نيققققدلاً لفققققرتة السققققنتني  34وأجريققققت سققققبت مققققن جققققوالت التح يققققل التاققققم تناولققققت  -٢5

 ي جققققوالت وأربققققت ٢٠١5 عققققاس ي جققققوالت لققققالي ونظمققققت .٢٠١٧آةار/مققققارو  ١٠ حب ققققول
وأ جريققت اجلولققة . السققنتني لفقرتة اةدلققة التاققارير مققن ٢٠ مث ١4 التقوايل ع ققل تناولققت ٢٠١6 عقاس

لقققة لفقققرتة  ٢٠١6كقققانون األول/ديسقققمرب   9إ   5اخلامسقققة ي الفقققرتة مقققن  وتناولقققت التاقققارير اةده
 .٢٠١6أي ول/سبتمرب  ٢١حزيران/يوني  إ   ٢١فرتة من السنتني املادمة ي ال

سقققت دعل  ي قققة التنفيققق  إ  اتحايقققة ع مقققاً، ي اسقققتنتاجاهتا، بالتاقققارير املقققوجزة  اتجقققراء: -٢6
 .٢٠١٧آةار/مارو  ١٠إ   ٢٠١6تشرين األول/أكتوبر  ١ي الفرتة من املنعزة 

 http://unfccc.int/8722 مل ومات إضافية

وضرررع طرائرررق وإجرررراءات لتشرررغيل واسرررتمدال السرررجل العرررال المشرررار إليررره فرررري  -5 
 من اتفاق باريس 4من المادة  12 الفقرة
واص ت  ي ة التنفي  ي دورهتقا اخلامسقة واألربلقني نظر قا، الق و بقدأ  مل ومات أساسية: -٢٧
دورهتققا الرابلققة واألربلققني، ي وضققت يرائققل وإجققراءات لتشققغيل واسققت داس السققعل اللققاس املشققار ي 

. وي ققب مققؤألر األيققراق ي دورتقق  الثانيققة (3٧)مققن اتفققاق بققاريس 4مققن املققادة  ١٢إليقق  ي الفاققرة 
واللشرين إ   ي ة التنفي  أن تلعل عم دا بشأن برنامج اللمل النقاتج عقن الط بقات ةات الصق ة 

، وأن حتيقققل النتقققائج إ  مقققؤألر األيقققراق ي أجقققل ٢١-/س أ١واردة ي الفقققرل الثالقققث مقققن املاقققرر الققق
 .(38)أقصا  موعد انلااد دورت  الرابلة واللشرين

  .(39)ست دعل  ي ة التنفي  إ  مواص ة نظر ا ي     املسألة اتجراء: -٢8

المشرررار إليررره فرررري وضرررع طرائرررق وإجرررراءات لتشرررغيل واسرررتمدال السرررجل العرررال  -6 
 من اتفاق باريس 7من المادة  12 الفقرة
مققن اتفققاق بققاريس، ت سققعهل البالرققات  ٧مققن املقادة  ١٢وفاققاً ل فاققرة  مل ومقات أساسققية: -٢9

 األيققراق اتفاققت وكمققا املتل اققة بققالتكيي الققت تاققدمدا األيققراق ي سققعل عققاس تتلدققد  األمانققة.
__________ 

 أعال . 6انظر الفارة  (34)
(35) http://unfccc.int/8722 . 
 .١١، املرفل، الفارة ١9-/س أ٢٠، واملارر 5و 4)أ( و3، املرفل الرابت، الفارات ١٧-/س أ٢املارر  (36)
 .٢9، الفارة ٢١-/س أ١املارر  (3٧)
 .١٠، الفارة ٢٢-/س أ١املارر  (38)
(39) FCCC/SBI/2016/20 4٢، الفارة. 

http://unfccc.int/8722
http://unfccc.int/8722
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 القدورة ت قك أعمقال جقدول ي البند   ا درجأ   التنفي ، اي ة واألربلني الرابلة الدورة يع ل ةلك 
أحقققارب مقققؤألر األيقققراق ي دورتققق  الثانيقققة و  .(4٠)واألربلقققني اخلامسقققة دورهتقققا ي فيققق  النظقققر واسقققتمر

إ   (4١)تمققال األيقراق ي اتفقاق بققاريسبقدعوة مققؤألر األيقراق اللامقل بوصقف  اج واللشقرين ع مقاً 
  .(4٢)مواص ة ات راق ع ل اللمل بشأن     املسألة

 .(43)ست دعل  ي ة التنفي  إ  مواص ة نظر ا ي     املسألة اتجراء: -3٠

 استعرا  طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة -7 
بققدأت  ي ققة التنفيقق  ي دورهتققا التاسققلة والثاللققني النظققر ي التغيققريات  مل ومققات أساسققية: -3١

ومل تفقط املشقاورات القت جقرت خقالل القدورة  .(44)اةتم ة لطرائل وإجراءات آلية التنميقة النظيفقة
 مققققن ١6و( ج)١٠ بالااعققققدتني وعمققققالً  اخلامسققققة واألربلققققني اي ققققة التنفيقققق  إ  أو اسققققتنتاجات.

             جققققدول األعمققققال املؤقققققت ل قققققدورة ي البنققققد  قققق ا ي قققققدرج بقققق ، امللمققققول خ قالققققدا النظققققاس مشققققرول
 .(45)السادسة واألربلني

ستدعل  ي ة التنفي  إ  إألاس عم دقا بشقأن  ق   املسقألة وإعقداد مشقرول ماقرر   اتجراء: -3٢
كققق ينظققر فيقق  ويلتمققد  مققؤألر األيققراق اللامققل بوصققف  اجتمققال األيققراق ي بروتوكققول كيوتققو ي 

 دورت  الثالثة عشرة. 

 بأقل البلدان نمواا المتعلقة المسائل  -8 
ي بقققت  ي قققة التنفيققق  ي دورهتقققا اخلامسقققة واألربلقققني إ  فريقققل اخلقققرباء  مل ومققات أساسقققية: -33

، بالتلقققاون مقققت أمانقققة الصقققندوق األخضقققر ل منقققاخ واملنظمقققات الشقققريكة امللقققم بأققققل الب قققدان منقققواً 
ل حصول ع قل  امل تصة، مواص ة النظر ي سبل املضق ي تلزيز تادمي الدعم إ  أقل الب دان منواً 

راج مل ومقات من أجقل عم يقة صقيارة وتنفيق  خطقط التكيقي الوينيقة، وإد التمويل من الصندوق
 . (46)ن اي ة التنفي و الدورة السادسة واألربلنظر في  ت عن ةلك ي تارير  كق

مدتقق  سققنتان ويادمقق  ي متعققدداً  ، أن يضققت برناجمققاً (4٧)لواليتقق  وي ط ققب إ  الفريققل، وفاققاً  -34
والثاللقني لفريققل  سقنة. ومقن املاقرر عاقد االجتمقال احلقادو أول اجتمقال اي قة التنفيق  مقن دورة كقل

 ي بون بأملانيا. ٢٠١٧آةار/مارو  ١٠إ  ٧ اخلرباء امللم بأقل الب دان منواً ي الفرتة من
سقققت دعل  ي قققة التنفيققق  إ  النظقققر ي املل ومقققات القققواردة ي الولياقققة القققت أ عقققدت  اتجقققراء: -35

 ءات حسب االقتضاء.جرااتاملزيد من ل دورة واختاة 
__________ 

(4٠) FCCC/SBI/2016/8 5١، الفارة. 
  .٧، الفارة ١-/س أ ت١املارر  (4١)
 .  9، الفارة ٢٢-/س أ١املارر  (4٢)
(43) FCCC/SBI/2016/20 46، الفارة. 
 .8-/س أإ5وفااً ل مارر  (44)
(45) FCCC/SBI/2016/20 4٧، الفارة. 
(46) FCCC/SBI/2016/20 6٠، الفارة. 
 .  3، الفارة ١6-/س أ6املارر  (4٧)
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FCCC/SBI/2017/6 االجتمققال احلققادو والثاللققون لفريققل اخلققرباء امللققم بأقققل الب ققدان 
 من األمانةمادس تارير  منواً.

 http://unfccc.int/7568و http://unfccc.int/7504 مل ومات إضافية

 خطط التكيف الوطنية -9 
واألربلققققني ي كيفيققققة تلزيققققز  نظققققرت  ي ققققة التنفيقققق  ي دورهتققققا الرابلققققة مل ومققققات أساسققققية: -36

اتبالغ فيما يتل ل بلم ية صيارة وتنفي  خطط التكيي الوينية، واتفات ع ل أن تواصل النظقر 
ي  قق   املسققألة ي دورهتققا السادسققة واألربلققني مققت مراعققاة األنشققطة ةات الصقق ة الققت سققينظر فيدققا 

 .(48)فريل اتفاق باريس
ة التنفي  إ  مواص ة نظر ا ي     املسقألة وإ  حتديقد مقا ياتضقي   ست دعل  ي اتجراء: -3٧

 احلال من إجراءات إضافية.

 http://unfccc.int/7279و http://unfccc.int/7500 مل ومات إضافية

تطوير التكنولوجيا ونقلهرائ نطراق وطرائرق التقيريم الردورة آلليرة التكنولوجيرا فيمرا  -10 
 يتعلق بدعم تنفيذ اتفاق باريس

ي وضقققت نطقققاق واألربلقققني  قققرعت  ي قققة التنفيققق  ي دورهتقققا الرابلقققة  مل ومقققات أساسقققية: -38
ويرائققل التايققيم الققدورو لفلاليققة وكفايققة الققدعم املاققدهس إ  آليققة التكنولوجيققا مققن أجققل دعققم تنفيقق  

كقققن ل يقققراق فو  .(49)اتفقققاق بقققاريس فيمقققا يتل قققل باملسقققائل املتصققق ة بتطقققوير التكنولوجيقققا ونا دقققا
وسقتلد األمانقة تاريقراً جتميليقاً وتوليفيقاً  .(5٠)تاقدس آراء قا بشقأن  ق   املسقألةواملنظمات املراقبة أن 

 لت ك اآلراء لتنظر في   ي ة التنفي  ي دورهتا السادسة واألربلني.
سقت دعل  ي قة التنفيق  إ  حتديقد مقا ياتضقي  احلقال مقن إجقراءات إضقافية بشقأن  اتجراء: -39

      املسألة.

FCCC/SBI/2017/INF.2  .آراء بشأن نطاق ويرائل التاييم الدورو آلليقة التكنولوجيقا
 األمانة من تارير جتميلق وتوليفق مادس

 http://unfccc.int/ttclear مل ومات إضافية

__________ 

(48) FCCC/SBI/2016/8 89، الفارة. 
 .96إ   93 ، الفاراتFCCC/SBI/2016/8، والولياة ٧٠، الفارة ٢١-/س أ١املارر  (49)
، عققن يريققل بوابققة تاققدمي املل ومققات ي ٢٠١٧كققانون الثا:/ينققاير   ٢5ينبغققق ل يققراق أن تاققدس آراء ققا، حب ققول  (5٠)

أن ترسققل إسققداماهتا بالربيققد اتلكققرتو:  وينبغققق ل منظمققات املراقبققة. http://unfccc.int/5900الصققفحة الشققبكية: 
 .secretariat@unfccc.intإ  اللنوان التايل: 

http://unfccc.int/7504
http://unfccc.int/7504
http://unfccc.int/7568
http://unfccc.int/7500
http://unfccc.int/7500
http://unfccc.int/7279
http://unfccc.int/ttclear
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
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 المسائل المتعلقة بتمويل المناخ -11 
 اللجنة الدائمة المعنية بالتمويلاستعرا  مهال  )أ( 

اعتمققققد مققققؤألر األيققققراق ي دورتقققق  الثانيققققة واللشققققرين اختصاصققققات  مل ومققققات أساسققققية: -4٠
وفكققن ألعضققاء ال عنققة الدائمققة واأليققراق  .(5١)اسققتلراض مدققاس ال عنققة الدائمققة امللنيققة بالتمويققل

 آرائدقققم بشقققأن االسقققتلراض وااي قققات املنشقققأة مبوجقققب االتفاقيقققة واجلدقققات امللنيقققة اخلارجيقققة تاقققدمي
 . (5٢)إ      االختصاصات استناداً 
سققتدعل  ي ققة التنفيقق  إ  بققدء اللمققل بشققأن االسققتلراض وفاققا لالختصاصققات  اتجققراء: -4١

أعققققال ، هبققققدق اسققققتكمال عم دققققا بشققققأن  4٠ومققققت مراعققققاة اتسققققدامات املشققققار إليدققققا ي الفاققققرة 
ية مبشقرول ماقرر بشقأن  ق   املسقألة كقق ينظقر فيق  االستلراض ي دورهتا السابلة واألربلني والتوص

 . (53)مؤألر األيراق ويلتمد  ي دورت  الثالثة واللشرين

 الستعرا  ال الث لصندوق التكيف )ب( 
ي دورتقق   ،اجتمققال األيققراقاأليققراق اللامققل بوصققف   اعتمققد مققؤألر مل ومققات أساسققية: -4٢

، ودعقا األيقراق واملنظمقات (54)اختصاصات االستلراض الثالث لصندوق التكيي ،الثانية عشرة
املراقبقققة، وكققق ا رري قققا مقققن املنظمقققات الدوليقققة واجلدقققات امللنيقققة واملنظمقققات رقققري احلكوميقققة املدتمقققة 
املشقاركة ي أنشققطة صقندوق التكيققي والكيانقات املنفقق ة امللتمقدة لققدى جم قس صققندوق التكيققي، 

وبنقققققاء ع قققققل ي قققققب  .(56()55)بشقققققأن االسقققققتلراض الثالقققققث لصقققققندوق التكيقققققيإ  تاقققققدمي آرائدقققققا 
مؤألر/اجتمققال األيققراق، سققتلد األمانققة، بالتلققاون مققت أمانققة جم ققس صققندوق التكيققي، ورقققة تانيققة 
لتنظققر فيدققا  ي ققة التنفيقق  ي دورهتققا السققابلة واألربلققني، وسققتأخ  الورقققة ي االعتبققار اآلراء املشققار 

  .(5٧)الت واستنتاجات  ي ة التنفي  ي دورهتا السادسة واألربلنيإليدا أعال  وك لك مداو 
 4٢سقققتدعل  ي قققة التنفيققق  إ  النظقققر ي اتسقققدامات املشقققار إليدقققا ي الفاقققرة  اتجقققراء: -43

أعققال  هبققدق اسققتكمال عم دققا بشققأن االسققتلراض الثالققث لصققندوق التكيققي ي دورهتققا السققابلة 
األيققراق اللامققل   قق   املسققألة لينظققر فيقق  ويلتمققد  مققؤألر واألربلققني والتوصققية مبشققرول ماققرر بشققأن

 اجتمال األيراق ي دورت  الثالثة عشرة. بوصف  

 http://unfccc.int/6877 مل ومات إضافية

__________ 

 .5١٢٢-/س أ9املارر  ()
، عققن يريققل بوابققة تاققدمي املل ومققات ي الصققفحة ٢٠١٧آةار/مققارو  9آراء ققا، حب ققول  ينبغققق ل يققراق أن تاققدس (5٢)

. وينبغقققق ل مقققراقبني ولغقققري م مقققن اجلدقققات امللنيقققة أن يرسققق وا إسقققداماهتم عقققن http://unfccc.int/5900الشقققبكية: 
 .secretariat@unfccc.intالتايل: ع ل اللنوان يريل الربيد اتلكرتو: 

 .6إ   4، الفارات ٢٢-/س أ9املارر  (53)
 .١، الفارة ١٢-/س أإ١املارر  (54)
 .3، الفارة ١٢-/س أإ١املارر  (55)
، عن يريل بوابة تاقدمي املل ومقات ي الصقفحة ٢٠١٧نيسان/أبريل  3٠ينبغق ل يراق أن تادس آراء ا، حب ول  (56)

. وينبغقققق ل مقققراقبني ولغقققري م مقققن اجلدقققات امللنيقققة أن يرسققق وا إسقققداماهتم عقققن http://unfccc.int/5900الشقققبكية: 
 .secretariat@unfccc.intالتايل: ع ل اللنوان  يريل الربيد اتلكرتو:

 .4، الفارة ١٢-/س أإ١املارر  (5٧)

http://unfccc.int/6877
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
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 المسائل المتعلقة ببناء القدرات -12 
 بناء القدرات بموجب التفاقية )أ( 

ققرر مقؤألر األيقراق ي دورتق  الثامنقة عشقرة إجقراء االسقتلراض الرابققت  مل ومقات أساسقية: -44
لتنفيققق  إيقققار بنقققاء الاقققدرات ي الب قققدان القققت ألقققر اقتصقققاداهتا مبرح قققة انتااليقققة ي القققدورة السادسقققة 

كيفيققة أن تاققدس مل ومققات عققن  . وفكققن ل يققراق واملنظمققات امل تصققة (58)واألربلققني اي ققة التنفيقق 
أنشقققطة بنقققاء الاقققدرات ي الب قققدان القققت ألقققر اقتصقققاداهتا مبرح قققة انتااليقققة والقققت تت اقققل القققدعم  تنفيققق 
وستلد األمانة تاريراً جتميلياً وتوليفياً لت ك اآلراء لتنظقر فيق   ي قة التنفيق  ي دورهتقا  .(6٠()59)حالياً 

دورتققق  الثانيقققة واللشقققرين، فكقققن مقققؤألر األيقققراق ي إ  ةلقققك وكمقققا دعقققا  .(6١)السادسقققة واألربلقققني
أيضا ل يراق تادمي آرائدا بشأن االستلراض الرابت لتنفي  إيار بناء الادرات ي الب دان الت ألر 

 .(63()6٢)اقتصاداهتا مبرح ة انتاالية
وملسقققاعدة  ي قققة التنفيققق  ي رصقققد ا وتاييمدقققا السقققنويني لتنفيققق  إيقققار بنقققاء الاقققدرات ي  -45

باالسقققققتناد إ  مصقققققادر  توليفيقققققاً  ، سقققققتلد األمانقققققة تاريقققققراً ٧-/س أ٢ا ل ماقققققرر الب قققققدان الناميقققققة وفاققققق
مل ومققات لت فققة، مثققل التاققارير الوينيققة املادمققة مققن األيققراق املدرجققة ي املرفققل األول واأليققراق 

 رري املدرجة ي املرفل األول. 
لقدورة السادسقة وسي لاد االجتمال السقادو ملنتقدى ديربقان امللقم ببنقاء الاقدرات خقالل ا -46

واألربلققققققني اي ققققققة التنفيقققققق . وفكققققققن ل يققققققراق أن تاققققققدس آراء ققققققا بشققققققأن املواضققققققيت اةتم ققققققة اقققققق   
 45. وستسرت ققد املناقشققات ي االجتمققال بققالتارير التققوليفق املشققار إليقق  ي الفاققرة (65()64)اجل سققة

التاققارير املادمققة مققن أعققال  وبتاريققر لتعميققت وتوليققي املل ومققات املتل اققة ببنققاء الاققدرات الققواردة ي 
ااي ات امل تصة املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امل حل هبا ومن كيانقات تشقغيل اآلليقة 

وقققد نشققر  قق ا التاريققر ي الفققرتة املمتققدة مققن االجتمققال اخلققامس  املاليققة وجم ققس صققندوق التكيققي،
 .(66)٢٠١6ملنتدى ديربان إ  قاية كانون األول/ديسمرب 

اد  ي ققة التنفيقق  االجتمققال األول ل عنققة بققاريس امللنيققة ببنققاء الاققدرات بققاالقرتان مققت وسققتل -4٧
دورهتققا السادسققة واألربلققني. وسققيكون اتققال أو املوضققول اةققورو األول ل عنققة بققاريس امللنيققة ببنققاء 

__________ 

 .4، الفارة ١8-/س أ٢١املارر  (58)
 .5 ، الفارة١8-/س أ٢١املارر  (59)
ينبغقققققققققققق ل يقققققققققققراق أن تاقققققققققققدس آراء قققققققققققا عقققققققققققن يريقققققققققققل بوابقققققققققققة تاقققققققققققدمي املل ومقققققققققققات ي الصقققققققققققفحة الشقققققققققققبكية:  (6٠)

http://unfccc.int/5900 وينبغققق ل مققراقبني ولغققري م مققن اجلدققات امللنيققة أن يرسقق وا إسققداماهتم عققن يريققل الربيققد .
 .secretariat@unfccc.int: التايلع ل اللنوان اتلكرتو: 

 .6، الفارة ١8-/س أ٢١املارر  (6١)
 .١١، الفارة ٢٢-/س أ١6املارر  (6٢)
ارو، عقن يريقل بوابقة تاقدمي املل ومقات ي الصقفحة الشقبكية: آةار/مق 9ينبغق ل يراق أن تادس آراء ا، حب قول  (63)

http://unfccc.int/5900. 
 .١٠، الفارة ٢٢-/س أ١6املارر  (64)
 أعال . 63احلا ية انظر  (65)
 .١46، الفارة ١٧-/س أ٢واملارر  ٧8، الفارة ١8-/س أ١ املارر (66)

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/5900
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                الاقققققدرات  قققققو أنشقققققطة بنقققققاء الاقققققدرات مقققققن أجقققققل تنفيققققق  اتسقققققدامات اةقققققددة وينيقققققاً ي سقققققياق
 .(6٧)اتفاق باريس

ستدعل  ي ة التنفي  إ  إجراء االستلراض الرابت لتنفي  إيقار بنقاء الاقدرات ي  اتجراء: -48
الب قققدان القققت ألقققر اقتصقققاداهتا مبرح قققة انتااليقققة، هبقققدق إكمقققال  ققق ا االسقققتلراض ي القققدورة الثالثقققة 
واللشرين ملؤألر األيراق، وإ  مواص ة رصد وتاييم تنفي  إيار بناء الاقدرات ي الب قدان الناميقة. 

، سققتدعل  ي ققة التنفيقق  إ  تيسققري التكامققل بققني منتققدى ديربققان وجلنققة ٢٢-/س أ١6وفاققا ل ماققرر و 
 باريس امللنية ببناء الادرات.

FCCC/SBI/2017/2 عمقققققل ااي قققققات املنشقققققأة مبوجقققققب االتفاقيقققققة وبروتوكقققققول  
تارير جتميلق  .كيوتو امل حل هبا ي جمال بناء الادرات

 األمانة من وتوليفق مادس
FCCC/SBI/2017/3  .تاريققققر تنفيقققق  إيققققار بنققققاء الاققققدرات ي الب ققققدان الناميققققة

 األمانة من توليفق مادس
FCCC/SBI/2017/INF.5  تنفي  إيار بناء الادرات ي الب دان الت ألقر اقتصقاداهتا

 األمانة من تارير توليفق مادسمبرح ة انتاالية. 
 http://unfccc.int/10133و http://unfccc.int/7203 مل ومات إضافية

 http://unfccc.int/10053و

 بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو )ب( 
اجتمال األيراق ي دورت  الثامنقة األيراق اللامل بوصف   قرر مؤألر مل ومات أساسية: -49

إجقراء االسقتلراض الرابقت لتنفيق  إيقار بنقاء الاققدرات ي الب قدان القت ألقر اقتصقاداهتا مبرح قة انتااليققة 
أن تاققدس . وفكققن ل يققراق واملنظمققات امل تصققة (68)ي الققدورة السادسققة واألربلققني اي ققة التنفيقق 

أنشطة بناء الادرات ي الب دان الت ألر اقتصاداهتا مبرح ة انتاالية والت  يفية تنفي مل ومات عن ك
وسققتلد األمانققة تاريققراً جتميليققاً وتوليفيققاً لت ققك اآلراء لتنظققر فيقق   ي ققة  .(٧٠()69)تت اققل الققدعم حاليققاً 

األيقققراق اللامقققل بوصقققف   مقققؤألرإ  ةلقققك وكمقققا دعقققا  .(٧١)التنفيققق  ي دورهتقققا السادسقققة واألربلقققني
ل مقراقبني ورقري م مقن اجلدقات امللنيقة تاقدمي  اجتمال األيراق ي دورت  الثانية عشرة، فكقن أيضقاً 

               آرائدققققم بشققققأن االسققققتلراض الرابققققت لتنفيقققق  إيققققار بنققققاء الاققققدرات ي الب ققققدان الققققت ألققققر اقتصققققاداهتا
  .(٧3()٧٢)مبرح ة انتاالية

__________ 

 أعال . 9و 8الفارتني أيضاً انظر  (6٧)
 .4، الفارة 8-/س أإ١١املارر  (68)
 .5، الفارة 8-/س أإ١١املارر  (69)
آةار/مقارو، عقن يريقل بوابقة تاقدمي املل ومقات ي الصقفحة الشقبكية:  9ينبغق ل يراق أن تادس آراء ا، حب قول  (٧٠)

http://unfccc.int/5900غققق ل مققراقبني ولغققري م مققن اجلدققات امللنيققة أن يرسقق وا إسققداماهتم عققن يريققل الربيققد . وينب
 .secretariat@unfccc.intالتايل: ع ل اللنوان اتلكرتو: 

 ٧١.6، الفارة 8-/س أإ١١املارر  ()
 .٧، الفارة ١٢-/س أإ6املارر  (٧٢)
 أعال . ٧٠احلا ية انظر  (٧3)

http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/10133
http://unfccc.int/10053
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
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وتاييمدقققا السقققنويني لتنفيققق  إيقققار بنقققاء الاقققدرات ي وملسقققاعدة  ي قققة التنفيققق  ي رصقققد ا  -5٠
باالسققققتناد إ  مصققققادر  توليفيققققاً  ، سققققتلد األمانققققة تاريققققراً ١-إ/س أ٢9ل ماققققرر  الب ققققدان الناميققققة وفاققققاً 

مل ومققات لت فققة، مثققل التاققارير الوينيققة املادمققة مققن األيققراق املدرجققة ي املرفققل األول واأليققراق 
عققن كققل مققن ات ققس  ٢٠١6ي عققاس تاريققرين السققنويني الصققادرين والرققري املدرجققة ي املرفققل األول 

 كة إيار نريويب.ا ر تنفي و آللية التنمية النظيفة و ال
وسي لاد االجتمال السقادو ملنتقدى ديربقان امللقم ببنقاء الاقدرات خقالل القدورة السادسقة  -5١

املتل اقة بربوتوكقول كيوتقو واألربلني اي ة التنفي . وفكن ل يراق أن تادس آراء قا بشقأن املواضقيت 
وستسرت قققد املناقشقققات ي االجتمقققال بقققالتارير التقققوليفق  .(٧5()٧4)اةتمقققل يرحدقققا ي  ققق   اجل سقققة

أعال  وبتارير لتعميت وتوليي املل ومقات املتل اقة ببنقاء الاقدرات القواردة  5٠املشار إلي  ي الفارة 
االتفاقيققة وبروتوكققول كيوتققو امل حققل هبققا ي التاققارير املادمققة مققن ااي ققات امل تصققة املنشققأة مبوجققب 
وقد نشر   ا التارير ي الفرتة املمتدة  ومن كيانات تشغيل اآللية املالية وجم س صندوق التكيي،

 .(٧6)٢٠١6من االجتمال اخلامس ملنتدى ديربان إ  قاية كانون األول/ديسمرب 
لتنفي  إيقار بنقاء الاقدرات ي  ستدعل  ي ة التنفي  إ  إجراء االستلراض الرابت اتجراء: -5٢

الب دان الت ألر اقتصاداهتا مبرح ة انتاالية، هبدق إكمال   ا االسقتلراض ي القدورة الثالثقة عشقرة 
اجتمقققال األيقققراق، وإ  مواصققق ة رصقققد وتايقققيم تنفيققق  إيقققار بنقققاء األيقققراق اللامقققل بوصقققف   ملقققؤألر

 الادرات ي الب دان النامية.

FCCC/SBI/2017/2 ااي ات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امل حل عمل 
 مققن تاريققر جتميلققق وتققوليفق ماققدس .هبققا ي جمققال بنققاء الاققدرات

 األمانة

FCCC/SBI/2017/3  .تاريققققر تققققوليفق تنفيققق  إيققققار بنققققاء الاققققدرات ي الب ققققدان الناميققققة
 األمانة من مادس

FCCC/SBI/2017/INF.5  تنفي  إيار بناء الادرات ي الب قدان القت ألقر اقتصقاداهتا مبرح قة
 األمانة من تارير توليفق مادسانتاالية. 

 http://unfccc.int/10133و http://unfccc.int/7203 مل ومات إضافية

 تأثير تنفيذ تدابير التصدة -13 
 تحسين المنتدى وبرنامج العمل )أ( 

اتفاقققققت ااي تققققان الفرعيتققققان ي دورهتمقققققا اخلامسققققة واألربلققققني ع قققققل  مل ومققققات أساسققققية: -53
الندوض باللمل التام املتل ل بألر تنفي  تقدابري التصقدو بتشقكيل فريقل لصق  ل  قرباء التانيقني 
جيتمقققت ي دورة ااي تقققني السادسقققة واألربلقققني، وع قققل أن يتوسقققت فريقققل اخلقققرباء التاقققم امل صققق  ي 

__________ 

 .8، الفارة ١٢-/س أإ6املارر  (٧4)
آةار/مقارو، عقن يريقل بوابقة تاقدمي املل ومقات ي الصقفحة الشقبكية:  9ينبغق ل يراق أن تادس آراء ا، حب قول  (٧5)

http://unfccc.int/5900 . 
 .١46، الفارة ١٧-/س أ٢املارر  (٧6)

http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/10133
http://unfccc.int/5900
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. وسقينظر فريقل اخلققرباء (٧٧)ت برنقامج اللمقل ي سقياق التنميققة املسقتدامةاللمقل التاقم بشقأن جمققاال
( االنتاقققال ٢)( التنويقققت والتحقققول االقتصقققاديان؛ و١التاقققم امل صققق  ي جمقققايل برنقققامج اللمقققل: )

  .(٧8)لكل جمال يوماً الفريل اللادل ل اوة اللام ة وإجياد فرص عمل الئاة وجيدة، وسي ص  
 آةار/ ١5ع ققققققققل املوقققققققققت الشققققققققبكق لالتفاقيققققققققة اتياريققققققققة، حب قققققققققول  وستنشققققققققر األمانققققققققة -54
 . (٧9)لالختصاصات ، قائمة  يت اخلرباء امللينني وفااً ٢٠١٧ مارو
سقتلاد  ي قة التنفيق  و ي قة التشقاور االجتمقال الثالقث ل منتقدى اةس قن، حيقث  اتجقراء: -55

، (8٠)لرابلقققة واألربلقققني ل دي تقققنيلربنقققامج اللمقققل املتفقققل ع يققق  ي القققدورة ا سقققتعرو األيقققراق، وفاقققاً 
قتضقققاء، ومناقشقققات بشقققأن مناقشقققات بشقققأن اجتمقققال فريقققل اخلقققرباء التاقققم امل صققق ، حسقققب اال

 س إ  مؤألر األيراق ي دورت  الثالثة واللشرين. توصية تاد

 http://unfccc.int/4908 مل ومات إضافية

طرائق المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تردابير التصردة وبرنرامج عملره ووهائفره بموجرب اتفراق  )ب( 
  باريس
قققرر مققؤألر األيققراق ي دورتقق  احلاديققة واللشققرين أن يسققتمر املنتققدى  مل ومققات أساسققية: -56

 .(8١)سامللققم بتققألري تنفيقق  تققدابري التصققدو حتققت إ ققراق ااي تققني الفققرعيتني وأن اققدس اتفققاق بققاري
وققرر أيضققاً أن توصققق ااي تققان الفرعيتققان بطرائققل عمقل املنتققدى امللققم بتققألري تنفيقق  تققدابري التصققدو 

اجتمققققال أيققققراق بققققاريس األيققققراق اللامققققل بوصققققف   وبرنققققامج عم قققق  ومدامقققق ، لينظققققر فيدققققا مققققؤألر
 .(8٢)ويلتمد ا ي دورت  األو ، مللاجلة آلار تنفي  تدابري التصدو ي إيار اتفاق باريس

، ٢٠١٧مققارو آةار/ 3١ااي تقني أن يلققدا حب قول وي بقت ااي تققان الفرعيتقان إ  رئيسققق  -5٧
بقققدعم مقققن األمانقققة، مققق كرة أفكقققار بشقققأن اآلراء القققت أعربقققت عندقققا األيقققراق خقققالل مناقشقققات 

فيمققا يتل ققل بطرائققل  ،(83)الققدورتني وكقق لك اتسققدامات املادمققة عققن يريققل بوابققة تاققدمي املل ومققات
املنتققدى امللققم بتققألري تنفيقق  تققدابري التصققدو وبرنققامج عم قق  ومدامقق  مبوجققب اتفققاق بققاريس، املشققار 

 .(84)٢١-/س أ١من املارر  34إليدا ي الفارة 
سققققققتدعل ااي تققققققان الفرعيتققققققان إ  النظققققققر ي ورقققققققة األفكققققققار املشققققققار إليدققققققا ي  اتجققققققراء: -58
 نظر ي     املسألة.أعال  ومواص ة ال 5٧ الفارة

 http://unfccc.int/4908 مل ومات إضافية
__________ 

(٧٧) FCCC/SBI/2016/20 و98، الفارة ،FCCC/SBSTA/2016/4 6١، الفارة. 
(٧8) FCCC/SBI/2016/20 و99، الفارة ،FCCC/SBSTA/2016/4 6٢، الفارة. 
(٧9) FCCC/SBI/2016/8املرفل الثالث، و ،FCCC/SBSTA/2016/2 ،.:املرفل الثا 
(8٠) FCCC/SBI/2016/8املرفل الثا:، و ،FCCC/SBSTA/2016/2.املرفل األول ، 
 .33، الفارة ٢١-/س أ١املارر  (8١)
 .34، الفارة ٢١-/س أ١املارر  (8٢)
(83) http://unfccc.int/5900 . 
 .http://unfccc.int/4908ستتاح ورقة األفكار ي الصفحة الشبكية:  (84)

http://unfccc.int/4908
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  من بروتوكول كيوتو 3من المادة  14المسائل المتعلقة بالفقرة  )ج( 

 10-/ل أ1المحرز في تنفيذ المقرر التقدل  )د( 
اتفاقققت  ي قققة التنفيققق  ي دورهتقققا اخلامسقققة واألربلقققني ع قققل النظقققر ي  مل ومقققات أساسقققية: -59

مقت البنقد الفرعقق ل قدورة اخلامسقة واألربلقني بقاالقرتان   ين البندين الفرعيني من جدول األعمقال 
ل دي تني الفرعيتني امللنون ااملنتدى اةسهن وبرنامج اللملا، وةلك ي منتدى مشرت  بني ااي تقني 

واتفات  ي ة التنفيق  ي دورهتقا اخلامسقة واألربلقني ع قل مواصق ة النظقر ي  ق   املسقألة  الفرعيتني.
 .(85)ي دورهتا السادسة واألربلني

 ست دعل  ي ة التنفي  إ  مواص ة نظر ا ي     املسائل. اتجراء: -6٠

نطررراق السرررتعرا  الررردورة المقبرررل للهرررد  العرررالمي الطويرررل األجرررل بموجرررب  -14 
 التفاقية وللتقدل العال المحرز نحو تحقيقه

اتفقققل مقققؤألر األيقققراق ي دورتققق  احلاديقققة واللشقققرين ع قققل ضقققرورة أن  مل ومقققات أساسقققية: -6١
جيققققرو االسققققتلراض الققققدورو املابققققل بفلاليققققة وكفققققاءة، ويتعنققققب ازدواجيققققة اللمققققل، ويراعققققق نتققققائج 

 .(86)كيوتو امل حل هبقا وااي تقني الفقرعيتني  األعمال ةات الص ة املنعزة ي إيار االتفاقية وبرتوكول
وي ققب مققؤألر األيققراق إ  ااي تققني الفققرعيتني أن تنظققرا ي نطققاق االسققتلراض الققدورو املابققل بغيققة 

 .(8٧)، حسب االقتضاء٢٠١8 توجي  توصية إ  مؤألر األيراق لينظر فيدا ي موعد أقصا  عاس
رابلقققة واألربلقققني لكقققل مندمقققا إ  األعمقققال ةات وأ قققارت ااي تقققان الفرعيتقققان ي القققدورة ال -6٢

الص ة املتل اة بلم ية است الص احلصي ة اللاملية ي إيار فريل اتفقاق بقاريس، واحلقوار التيسقريو، 
إ  أنق  سقيكون مقن  وأ قارتا أيضقاً  .(88)، وعم يقات الفحق  التاقم٢٠١8ال و سي لاد ي عقاس 

طقققاق االسقققتلراض القققدورو املابقققل وإ  أقمقققا ققققد املفيقققد تنظقققيم ح اقققة عمقققل ألنقققاء القققدورة بشقققأن ن
  .(89)تواصالن النظر ي     املسألة ي الدورة السادسة واألربلني لكل مندما

ستدعل ااي تان الفرعيتان إ  حبث نطاق االستلراض الدورو الاادس وحتسين ،  اتجراء: -63
  واخلققربة ةات الصقق ة املكتسققبة أعققال 6٢مققت مراعققاة األعمققال ةات الصقق ة املشققار إليدققا ي الفاققرة 

 . ٢٠١5-٢٠١3من استلراض الفرتة 
 http://unfccc.int/6998 مل ومات إضافية

 لجتماعات الحكومية الدوليةبا الماصةترتيبات ال -15 
ققققرر مقققؤألر األيقققراق ي دورتققق  الثانيقققة واللشقققرين أن تلاقققد القققدورتان  مل ومقققات أساسقققية: -64

ي ماققر األمانقة وأعققرب عققن  ٢٠١٧تشققرين الثقا:/نوفمرب  ١٧إ   6املاقرر عاققددا ي الفقرتة مققن 
__________ 

(85) FCCC/SBI/2016/20 ،.١٠6الفارة  
 .9، الفارة ٢١-/س أ١٠املارر  (86)
 .١٠، الفارة ٢١-/س أ١٠املارر  (8٧)
(88) FCCC/SBI/2016/8 و١3٢، الفارة ،FCCC/SBSTA/2016/2 46، الفارة. 
(89) FCCC/SBI/2016/8 و١34، الفارة ،FCCC/SBSTA/2016/2 48، الفارة. 
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ي القدورتني. وي قب  تادير  لرت يمل دول آسقيا واةقيط ااقاده تثقل حكومقة فيعقق ليكقون رئيسقاً 
 .(9٠)تاوس بالرتتيبات الالزمة من أجل عاد الدورتني ي مار األمانة إ  األمينة التنفي ية أن

وقرر مؤألر األيراق ي دورتق  الثانيقة واللشقرين تلقديل املواعيقد املتفقل ع يدقا سقابااً للاقد  -65
كقانون األول/ديسقمرب إ    3لتصبمل الفقرتة مقن االلنقني  ٢٠١8دوريت فرتة الدورات الثانية ي عاس 

ققققققرر مقققققؤألر األيقققققراق ي دورتققققق  الثانيقققققة كمقققققا  .(9١)٢٠١8ن األول/ديسقققققمرب كقققققانو   ١4اجلملقققققة 
واللشققرين أن يابققل بتاققدير عققرض حكومققة بولنققدا استضققافة  ققاتني الققدورتني. ومققن املتوقققت أن يققربس 

 .(9٢)اتفاق الب د املضيي ي أجل أقصا  موعد انلااد الدورة الثالثة واللشرين ملؤألر األيراق
األيراق ي دورت  الثانية واللشقرين ارتفقال التكقاليي املرتبطقة بلاقد دورات والحظ مؤألر  -66

ااي قققات الل يقققا لالتفاقيقققة وي قققب إ   ي قققة التنفيققق  أن تنظقققر ي  ققق   املسقققألة ي دورهتقققا السادسقققة 
  .(93)واألربلني ي سياق ترتيبات عاد االجتماعات احلكومية الدولية

إسقققدامات املنظمقققات املراقبقققة ي املقققداوالت املتل اققققة  أديقققةوأكقققدت  ي قققة التنفيققق  أيضقققاً  -6٧
باملسائل املوضوعية، وأقرت باحلاجة إ  زيادة تلزيقز مشقاركة املنظمقات املراقبقة ع قل حنقو فلقال ي 

وي  ق ا السقياق،  .(94) ل مضق عم ية االتفاقية اتيارية قدماً حنو تنفيق  اتفقاق بقاريس وتفلي ق 
هتقققا السادسقققة واألربلقققني ح اقققة عمقققل ألنقققاء القققدورة بشقققأن الفقققرص سقققتلاد  ي قققة التنفيققق  خقققالل دور 

املتاحققة لزيققادة تلزيققز املشققاركة الفلالققة ل عدققات امللنيققة مققن رققري األيققراق بغيققة تلزيققز تنفيقق  أحكققاس 
  .(95)٢١-/س أ١املارر 
وي  قققق ا الصققققدد، دعققققت  ي ققققة التنفيقققق  األيققققراق واملنظمققققات املراقبققققة ووكققققاالت األمققققم  -68

دتمققة إ  تاققدمي آرائدققا بشققأن الفققرص املتاحققة ملواصقق ة تلزيققز املشققاركة الفل يققة ل عدققات املتحققدة امل
وسيسقققت دس التاريقققر  .(96)٢١-/س أ١امللنيقققة مقققن رقققري األيقققراق بغيقققة تلزيقققز تنفيققق  أحكقققاس املاقققرر 

مل ومات أساسية تستند إليدا ح اة اللمل املشار كاملوجز عن اآلراء الواردة ي ت ك اتسدامات  
تاريراً عن ح اة اللمل كق تنظر في   ي قة التنفيق   وستلد  األمانة أيضاً  أعال . 6٧ي الفارة  إليدا

   .(9٧)ي دورهتا السادسة واألربلني
سققت دعل  ي ققة التنفيقق  إ  النظققر ي املسققائل التاليققة وتاققدمي توصققيات ةات صقق ة  اتجققراء: -69

  لينظر فيدا مؤألر األيراق ويلتمد ا، حسب االقتضاء:

__________ 

 .4و 3، الفارتان ٢٢-/س أ٢4املارر  (9٠)
 .٧، الفارة ٢٢-/س أ٢4املارر  (9١)
 .١٠و 9، الفارتان ٢٢-/س أ٢4املارر  (9٢)
 .6، الفارة ٢٢-/س أ٢4املارر  (93)
(94) FCCC/SBI/2016/8 ، ١6٢الفارة.  
(95) FCCC/SBI/2016/8 ١63، الفارة.  
، عن يريل بوابة تاقدمي املل ومقات ي الصقفحة ٢٠١٧ بارب/فرباير  ٢8ينبغق ل يراق أن تادس آراء ا، حب ول  (96)

 ع ققققلاتلكققققرتو: أن ترسققققل إسققققداماهتا بالربيققققد  وينبغققققق ل منظمققققات املراقبققققة. http://unfccc.int/5900الشققققبكية: 
 .secretariat@unfccc.intاللنوان التايل: 

(9٧) FCCC/SBI/2016/8 ١64، الفارة.  

http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
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حالققققة األعمققققال التحضققققريية والرتتيبققققات لتنظققققيم الققققدورة الثالثققققة واللشققققرين ملققققؤألر  )أ( 
واجلقزء الثقا: مققن اجتمقال األيقراق األيقراق اللامقل بوصقف   األيقراق والقدورة الثالثقة عشقرة ملقؤألر

 ملؤألر اجتمال أيراق باريس؛الدورة األو  
الب ققد املضققيي ملققؤألر األمققم املتحققدة امللققم بتغققري املنققاخ القق و سققيلاد ي الفققرتة  )ب( 

 ؛٢٠١9تشرين الثا:/نوفمرب  ٢٢إ   ١١ من
  ة الدولية.مشاركة املراقبني ي اللم ية احلكومي (ج) 

FCCC/SBI/2017/5 مقق كرة الرتتيبققات اخلاصققة بلاققد االجتماعققات احلكوميققة الدوليققة. 
 األمانة من مادمة

FCCC/SBI/2017/INF.3  آراء بشأن فرص تلزيز املشاركة الفلالقة ل عدقات امللنيقة مقن رقري
 تارير موجز مادس من األمانةاأليراق. 

 http://unfccc.int/8166 مل ومات إضافية

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية -16 
 2019–2018الميلانية البرنامجية لفترة السنتين  )أ( 

سقققققققتارتح األمينقققققققة التنفي يقققققققة ي القققققققدورة ميزانيقققققققة برناجميقققققققة لفقققققققرتة  مل ومقققققققات أساسقققققققية: -٧٠
  .(98)٢٠١9-٢٠١8 السنتني
سققققتدعل  ي ققققة التنفيقققق  إ  النظققققر ي امليزانيققققة الربناجميققققة املارتحققققة مققققن األمينققققة  اتجققققراء: -٧١

نظقققر فيققق  والتوصقققية مبشقققرول ماقققرر هبققق ا الشقققأن لكقققق ي   ٢٠١9-٢٠١8التنفي يقققة لفقققرتة السقققنتني 
األيققراق اللامققل  ألرلتمققد ي الققدورة الثالثققة واللشققرين ملققؤألر األيققراق والققدورة الثالثققة عشققرة ملققؤ وي  

وسققتدعل  اجتمققال أيققراق بققاريس. ملققؤألراجلققزء الثققا: مققن الققدورة األو  اجتمققال أيققراق و بوصققف  
 ي ققة التنفيقق  أيضققاً إ  النظققر ي امليزانيققة املارتحققة لسققعل امللققامالت الققدويل وي مندعيققة حتصققيل 

األيراق اللامقل  تمد  مؤألررسوم  هبدق التوصية مبشرول مارر بشأن     املسألة لينظر في  ويل
 يراق ي دورت  الثالثة عشرة.األاجتمال بوصف  

FCCC/SBI/2017/4  م كرة . ٢٠١9-٢٠١8امليزانية الربناجمية املارتحة لفرتة السنتني
 مادمة من األمينة التنفي ية

FCCC/SBI/2017/4/Add.1  م كرة ٢٠١9-٢٠١8امليزانية الربناجمية املارتحة لفرتة السنتني .
مادمة من األمينقة التنفي يقة. إضقافة. برنقامج عمقل األمانقة لفقرتة 

 ٢٠١9-٢٠١8السنتني 
FCCC/SBI/2017/4/Add.2  م كرة ٢٠١9-٢٠١8امليزانية الربناجمية املارتحة لفرتة السنتني .

مادمققققة مققققن األمينققققة التنفي يققققة. إضققققافة. الصققققندوق االسققققت ما: 
 لسعل امللامالت الدويل

 http://unfccc.int/1065 مل ومات إضافية

__________ 

 .3، املرفل، الفارة ١-/س أ١5املارر  (98)

http://unfccc.int/8166
http://unfccc.int/1065
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 المتعلقة بالميلانية و المالية المسائل األخرى  )ب( 
واللشرين جقدول اال قرتاكات اعتمد مؤألر األيراق ي دورت  الثانية  مل ومات أساسية: -٧٢

. وأ عقققد اققق   القققدورة ٢٢-/س أ٢3القققوارد ي مرفقققل املاقققرر  ٢٠١٧-٢٠١6لفقققرتة السقققنتني  املقققنامل
ي الصققندوق  ٢٠١٧نيسققان/أبريل  ١5تاريققر عققن حالققة اال ققرتاكات اتر ققادية ل يققراق حقق  

االسققققت ما: ل ميزانيققققة األساسققققية لالتفاقيققققة اتياريققققة، والصققققندوق االسققققت ما: لسققققعل امللققققامالت 
 الصناديل االست مانية لالتفاقية.جلميت ربعات املادمة الدويل، وحالة الت

وي ب مؤألر األيراق من األمانة ي دورت  الثانية واللشرين أن تبحث اخليارات املتل اقة  -٧3
عققن اخليققارات املتاحققة  بسققبل التلامققل مققت اال ققرتاكات رققري املسققددة ي امليزانيققة األساسققية، فضققالً 

وق االسقققت ما: ل نشقققطة التكمي يقققة، كقققق ي نظقققر فيدقققا ي القققدورة لزيقققادة مرونقققة األمقققوال ي الصقققند
 .(99)السادسة واألربلني اي ة التنفي 

ع مققاً باملل ومققات الققواردة ي الولياققة امللققدهة اتحايققة سققت دعل  ي ققة التنفيقق  إ   اتجققراء: -٧4
رر اتجقراءات ل دورة وبأو مل ومقات  قفوية إضقافية ةات صق ة تاقدمدا األمينقة التنفي يقة، وأن تاق

الت قد ي زس إدراجدا ي مشاريت املاررات املتل اة باملسائل اتداريقة واملاليقة القت سي وصقل هبقا، كقق 
األيققراق اللامققل بوصققف   ينظققر فيدققا ويلتمققد ا مققؤألر األيققراق ي دورتقق  الثالثققة واللشققرين ومققؤألر

 يراق ي دورت  الثالثة عشرة.األاجتمال 

FCCC/SBI/2017/INF.4   مقققققق كرة ٢٠١٧نيسققققققان/أبريل  ١5حالققققققة اال ققققققرتاكات حقققققق .
 مادمة من األمانة

 http://unfccc.int/1065 مل ومات إضافية

 مواصلة استعرا  مهال األمانة وعملياتها )ج( 
قققررت  ي ققة التنفيقق  ي دورهتققا احلاديققة واللشققرين أن تسققتلرض سققنوياً  مل ومققات أساسققية: -٧5

ووافات  ي ة التنفي  ي دورهتقا الرابلقة واألربلقني ع قل مواصق ة النظقر  .(١٠٠)مداس األمانة وعم ياهتا
 .(١٠١)ي     املسألة ي دورهتا السادسة واألربلني

أن جتققققرو استلراضققققاً  ،ثانيققققة واللشققققريني دورتقققق  ال ،وي ققققب مققققؤألر األيققققراق إ  األمانققققة -٧6
ألفضقققققل املمارسقققققات املتل اقققققة باختيقققققار الرؤسقققققاء التنفيققققق يني لقققققربامج األمقققققم املتحقققققدة والوكقققققاالت 

لكقققق تنظقققر فيققق  ي املوعقققد اةقققدد  ي قققة التنفيققق  ي  املت صصقققة واملنظمقققات امل تصقققة ةات الصققق ة
حتديد اخليارات املتل اة بسقبل إيضقاح وسي سرت د هب ا االستلراض ي  دورهتا السادسة واألربلني.

 .(١٠٢)عم ية اختيار األمني التنفي و ونائب األمني التنفي و لالتفاقية اتيارية
 ب الدورة الثانية واللشرين ملؤألر األيراق، ستنظر  ي قة التنفيق  ي بناًء ع ل ياتجراء:  -٧٧

ل باختيقققار وتليقققني األمقققني التنفيققق و املتل ققق ١-/س أ١4اسقققتلراض اللم يقققة املنشقققأة مبوجقققب املاقققرر 
__________ 

 .9و 6، الفارتان ٢٢-/س أ٢3املارر  (99)
(.١٠5، الفارة FCCC/SBI/2004/19 (١٠٠ 
(١٠١) FCCC/SBI/2016/8 ١٧٧، الفارة. 
(١٠٢) FCCC/CP/2016/10 ١49، الفارة. 

http://unfccc.int/1065
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            ، مقققققت مراعقققققاة الولياقققققة القققققت أعقققققدت ل قققققدورة وسقققققتادس توصقققققيات، (١٠3)ونائقققققب األمقققققني التنفيققققق و
 حسب االقتضاء.

FCCC/SBI/2017/INF.6  مل ومققات عققن املمارسققات املشققرتكة لضققمان الشققفافية ي اختيققار
الرؤسققققاء التنفيقققق يني لالتفاقيققققة اتياريققققة وبققققرامج األمققققم املتحققققدة 

مقق كرة والوكقاالت املت صصقة واملنظمققات امل تصقة ةات الصق ة. 
 مادمة من األمينة التنفي ية

  http://unfccc.int/1065 مل ومات إضافية

 تنفيذ اتفاق المقر )د( 
رحبت  ي قة التنفيق  بالتلقاون املسقتمر بقني احلكومقة املضقيفة واألمانقة  مل ومات أساسية: -٧8

ورققري ةلققك مققن اجلدققات امللنيققة ةات الصقق ة ي مسققائل مققن قبيققل املكاتققب ومرافققل االجتماعققات 
و قققعلت حكومقققة   سقققني اخلقققدمات واملل ومقققات املتاحقققة ل مشقققاركني ي االجتماعقققات.وكققق لك حت

  ي قة وي بقت الب د املضيي واألمانقة ع قل احلفقال ع قل عم يقة املشقاورات الولياقة واملنتظمقة  ق  .
 مققن ورري ققا اجلوانققب  قق   عققن مسققتوفاة مبل ومققات األيققراق تزويققد ي املضققق األمانققة إ  التنفيقق 
ة الب قد املضقيي واألمينقة حكومق ودعقت الشقبكق، االتفاقيقة موققتع قل  املاقر اتفقاق تنفيق  جوانب

التنفي ية إ  موافاهتا ي دورهتا السادسة واألربلني بتارير عم ا أحرز من تادس
(١٠4). 

 بالتادس اةرز بشأن     املسألة. ع ماً  اتحايةستدعل  ي ة التنفي  إ   اتجراء: -٧9

 رىمسائل أخ -17 
 ست بحث ي إيار   ا البند من جدول األعمال أو مسائل أخرى تنشأ ألناء الدورة. -8٠

 والتقرير المتعلق بهاالدورة اختتال  -18 
ي لققرض مشققرول التاريققر املتل ققل بالققدورة ع ققل  ي ققة التنفيقق  كققق تنظققر فيقق  وتلتمققد ، وبلققد  -8١

 ةلك ي ل ن الرئيس اختتاس الدورة.
    

__________ 

(١٠3.١48، الفارة FCCC/CP/2016/10 ( 
(١٠4) FCCC/SBI/2015/10 ١5١و ١5٠، الفارتان. 
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