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 الهيئة الفرعية للتنفيذ

تقريررر الهيئررة الفرعيررة للتنفيررذ عررل ادستهررأل اليألا ررة دادس  رريل  ال  قرر ا    
 ٢٠1٧  أيألس/مألي 18 إلى 8 في   ن في الفتر  مل
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 4 5-3  ............................................... إقرار جدول األعمال - ألف   
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 7 8  ................................................ والستمراض الدولية
 7 10-9  ......... تيسري تبادل اآلراء   إ ار عميية املشاورات والتحييالت الدولية - دال   
 7 11  ............................................. األنشطة األخرى املقررة - هاء   
تفاقيـــة واســـتمراض هـــ   املميومـــات املقدمـــة مـــن األ ـــراا املدرجـــة   املرفـــا األول لال - ثالثاا  

 8 19-12  ...................................... (األعمال جدول من 3 البند) املميومات
ـــة تقـــدع واســـتمراض تقـــارير فـــية الســـنتن الثانيـــة املقدمـــة مـــن األ ـــراا  - ألف    حال

 8 12  ..................................... املدرجة   املرفا األول لالتفاقية
جــة   جتميــو وتوليــف تقــارير فــية الســنتن الثانيــة املقدمــة مــن األ ــراا املدر  - باء   

 8 13  ............................................... ةاملرفا األول لالتفاقي
تنقـــيا باملبـــادج التوجيديـــة العـــداد البالاـــات الو نيـــة الـــواردة مـــن األ ـــراا  - جيم   

املدرجـــة   املرفـــا األول لالتفاقيـــةث ا:ـــاء الثـــاة  مبـــادج توجيديـــة لتفاقيـــة 
األمــــم املتحــــدة اال اريــــة بشــــا  تعــــري املنــــاا فيمــــا يتميــــا بتقــــدع البالاــــات 

 8 14  .......................................................... يةبالو ن
 9 19-15  .................... تنقيا  رائا وإجراءات التقييم والستمراض الدولين - دال   

 مــن 4 البنــد) املميومــات املقدمــة مــن األ ــراا اــري املدرجــة   املرفــا األول لالتفاقيــة - رابماا  
 10 21-20  ........................................................... (األعمال جدول
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ا اري املدرجـة   املميومات الواردة   البالاات الو نية املقدمة من األ را - ألف   
 10   ............................................... املرفا األول لالتفاقية

 10 20  ............................................ تقدع الدعم املايل والتقي - باء   
التقــارير املــوجاة بشــا  التحييــل التقــي ليتقــارير احملدثــة لفــية الســنتن املقدمــة  - جيم   

 10 21  ..................... ةلالتفاقيمن األ راا اري املدرجة   املرفا األول 
من  12ت لتشعيل واستخدام السجل المام املشار إليه   الفقرة وضو  رائا وإجراءا - خامساا  

 10 28-22  .........................من جدول األعمال( 5)البند  من اتفاق باريس 4املادة 
من  12وضو  رائا وإجراءات لتشعيل واستخدام السجل المام املشار إليه   الفقرة  - سادساا  

 12 36-29  .........................من جدول األعمال( 6)البند  من اتفاق باريس 7املادة 
 13 37  ...... من جدول األعمال( 7)البند استمراض  رائا وإجراءات آلية التنمية النظيفة - سابماا  
 13 55-38  ................... (من جدول األعمال 8)البند  املسائل املتميقة باقل البيدا  منواا  - ثامناا  
 16 56  ........................... (من جدول األعمال 9)البند  خطط التكيف الو نية - تاسماا  
 التكنولوجيا ونقيدا  نطاق و رائا التقييم الدوري آللية التكنولوجيا فيما يتميا بدعم تطوير  -عاشراا  

 16 61-57  ............................. من جدول األعمال( 10)البند  تنفي  اتفاق باريس  
 17 76-62  .................... ل(األعما من جدول 11)البند  املسائل املتميقة بتمويل املناا - حادي عشر 

 17 69-62  .......................... ة املمنية بالتمويلاستمراض مدام اليجنة الدائم - ألف   

 18 76-70  ................................. الستمراض الثالث لصندوق التكيف - باء   
 19 78-77  .................... من جدول األعمال( 12)البند  املسائل املتميقة ببناء القدرات - ثاة عشر 

 19 77  ....................................... بناء القدرات مبوجب التفاقية - ألف   
 20 78  ................................. بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو - باء   

 20 92-79  ...................... من جدول األعمال( 13)البند  تاثري تنفي  تدابري التصدي - الث عشرث 
 20 84-79  ........................................ املنتدى احملسَّن وبرنامج الممل - ألف   
 رائــا املنتــدى املمــي بتــاثري تنفيــ  تــدابري التصــدي وبرنــامج عميــه وو ائفـــه  - باء   

 21 91-85  ............................................... مبوجب اتفاق باريس
 22   ............. من بروتوكول كيوتو 3من املادة  14ة بالفقرة املسائل املتميق - جيم   
 22 92  ............................... 10-/م أ1التقدم احملرز   تنفي  املقرر  - دال   

نطـــاق الســـتمراض الـــدوري املقبـــل ليدـــدا المـــامل  الطويـــل األجـــل مبوجـــب التفاقيـــة  - ابو عشرر  
 23 99-93  ................... من جدول األعمال( 14)البند  وليتقدم المام احملرز حنو حتقيقه

 24 121-100  ... (من جدول األعمال 15)البند  اليتيبات اخلاصة بالجتماعات احلكومية الدولية - خامس عشر 
 28 143-122  ................ من جدول األعمال( 16)البند  املسائل االدارية واملالية واملؤسسية - سادس عشر 

 28   ........................ 2019-2018املياانية الربناجمية لفية السنتن  - ألف   
 28 133-122  ................................ رى املالية واملتميقة باملياانيةاملسائل األخ - باء   
 30 138-134  .............................. مواصية استمراض مدام األمانة وعميياهتا - جيم   
 30 143-139  ................................................... تنفي  اتفاق املقر - دال   
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 31 144  .................................. من جدول األعمال( 17)البند  مسائل أخرى - سابو عشر 
 32 151-145  .................. من جدول األعمال( 18)البند  ااختتام الدورة والتقرير املتميا هب - ثامن عشر 

 FCCC/SBI/2017/7/Add.1 -إضألفة   

 اجت رررأل    صرررف  ال ألمررر  ادطررررا  دمررررت ر ادطررررا  مررررت ر إلرررى ُمحأللرررة مقررررسا  مشرررألسي   
 داعت ألاهأل فيهأل للنظر كي ت   ردت ك ل في ادطرا 
دا المــــامل  الطويــــل األجــــل نطــــاق الســــتمراض الــــدوري املقبــــل ليدــــ 23-/م أ-قــــرر املمشــــرو  

 مبوجب التفاقية وليتقدم المام احملرز حنو حتقيقه
 2019-2018املياانية الربناجمية لفية السنتن  23-/م أ-قرر املمشرو  

 2019-2018املياانية الربناجمية لفية السنتن  13-/ م أإ-مشرو  املقرر
ــــة 13-أإ م/- املقــــرر مشــــرو  ــــ املمــــامالت ســــجل ميااني  لفــــية رســــومه حتصــــيل ومندجيــــة دويلال

 2019-2018 السنتن

 FCCC/SBI/2017/7/Add.2 -إضألفة   

التقررألسير ال رر جن  عررل التقيي ررأل  ال ت رر ا  ادطرررا  فرري الرر دس  اليألا ررة دادس  رريل للهيئررة   
 الفرعية للتنفيذ
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  افتتألح ال دس  -أدالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

ة واألربمــــو  ليديلــــة الفرعيــــة ليتنفيــــ  )هيلــــة التنفيــــ (   مركــــا ُعقــــدت الــــدورة السادســــ -1
 . 2017أيار/مايو  18إىل  8املؤمترات المامل    بو ث باملانياث   الفية من 

 8ومــاس كروتســوا )بولنــدا(ث يــوم الثنــن تورَة رئــيُس هيلــة التنفيــ ث الســيد وافتــتا الــد -2
ـــب اميــو األ ـــراا واملــراقبن . ورحـــب أي ــاا بالســـيد زيدــوا شـــن )الصــن( نائبـــاا أيار/مــايوث ورح 

  إتشمي  )تركيا( مقررةا.ىبلرئيس اهليلةث وبالسيدة  و 

  ال يألئ  التنظي ية -ثألنيألا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 إقراس ج دل ادع ألل -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرع  

أيار/مــــايوث   مــــ كرة أعــــدهتا  8دة   نظــــرت هيلــــة التنفيــــ ث   جيســــتدا األوىل املمقــــو  -3
(. وأدىل ممـــثال FCCC/SBI/2017/1األمينــة التنفي يــة تت ــمن جــدول األعمــال املؤقــ  وشــروحه )

   رفن ببيانن.
و  ا:يســة نفســداث وبــاقياح مــن الــرئيسث أقــرت هيلــة التنفيــ  جــدول األعمــال بصــيعته  -4

 ميقاا )أ( م4املمدلة التالية مو إبقاء البند الفرع  
 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية  -2

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 
 ؛تنظيم أعمال الدورة )ب( 
دورة الفريـــا المامـــل املمـــي بـــالتقييم املتمـــدد األ ـــراا   إ ـــار عمييـــة  )ج( 

 التقييم والستمراض الدولية؛
 ؛دوليةتيسري تبادل اآلراء   إ ار عميية املشاورات والتحييالت ال )د( 
 .األنشطة األخرى املقررة )ه( 

املميومــات املقدمــة مــن األ ــراا املدرجــة   املرفــا األول لالتفاقيــة واســتمراُض  -3
 ه   املميومات 

حالـــــة تقـــــدع واســـــتمراض تقـــــارير فـــــية الســـــنتن الثانيـــــة املقدمـــــة مـــــن  )أ( 
 األ راا املدرجة   املرفا األول لالتفاقية؛

ــــف تقــــار  )ب(  ــــو وتولي ــــة املقدمــــة مــــن األ ــــراا جتمي ير فــــية الســــنتن الثاني
 املدرجة   املرفا األول لالتفاقية؛
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تنقـــــيا باملبـــــادج التوجيديـــــة العـــــداد البالاـــــات الو نيـــــة الـــــواردة مـــــن  )ج( 
األ ــــراا املدرجــــة   املرفــــا األول لالتفاقيــــةث ا:ــــاء الثــــاة  مبــــادج 

يتميـا  املنـاا فيمـاتوجيدية لتفاقية األمم املتحدة اال ارية بشا  تعري 
 ؛بتقدع البالاات الو نيةب

 تنقيا  رائا وإجراءات التقييم والستمراض الدولين. )د( 
 املميومات املقدمة من األ راا اري املدرجة   املرفا األول لالتفاقية  -4

املميومـــات الــــواردة   البالاـــات الو نيــــة املقدمـــة مــــن األ ـــراا اــــري  )أ( 
ول لالتفاقية )أُبق  ه ا البنـد الفرعـ  مـن جـدول املدرجة   املرفا األ
 األعمال مميقاا(؛

 تقدع الدعم املايل والتقي؛ )ب( 
التقـــارير املـــوجاة بشـــا  التحييـــل التقـــي ليتقـــارير احملدثـــة لفـــية الســـنتن  )ج( 

 املقدمة من األ راا اري املدرجة   املرفا األول لالتفاقية.
واســــتخدام الســـــجل المـــــام املشـــــار إليـــــه   وضــــو  رائـــــا وإجـــــراءات لتشـــــعيل  -5

 من اتفاق باريس. 4من املادة  12 الفقرة
وضــــو  رائـــــا وإجـــــراءات لتشـــــعيل واســــتخدام الســـــجل المـــــام املشـــــار إليـــــه    -6

 من اتفاق باريس. 7من املادة  12 الفقرة
 استمراض  رائا وإجراءات آلية التنمية النظيفة. -7
   منواا.املسائل املتميقة باقل البيدا -8
 خطط التكيف الو نية. -9
تطـــوير التكنولوجيـــا ونقيدـــا  نطـــاق و رائـــا التقيـــيم الـــدوري آلليـــة التكنولوجيـــا  -10

 يتميا بدعم تنفي  اتفاق باريس. فيما
 املسائل املتميقة بتمويل املناا  -11

 ؛استمراض مدام اليجنة الدائمة املمنية بالتمويل )أ( 
 ق التكيف.الستمراض الثالث لصندو  )ب( 

  املسائل املتميقة ببناء القدرات -12
 بناء القدرات مبوجب التفاقية؛ )أ( 
 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو. )ب( 

 تاثري تنفي  تدابري التصدي  -13
 ؛املنتدى احملس ن وبرنامج الممل )أ( 
 رائــــا املنتــــدى املمــــي بتــــاثري تنفيــــ  تــــدابري التصــــدي وبرنــــامج عميــــه  )ب( 

 ؛ ائفه مبوجب اتفاق باريسوو 
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 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  14املسائل املتميقة بالفقرة  )ج( 
 . 10-/م أ1التقدم احملرز   تنفي  املقرر  )د( 

ــــدوري املقبــــل ليدــــدا المــــامل  الطويــــل األجــــل مبوجــــب  -14 نطــــاق الســــتمراض ال
 التفاقية وليتقدم المام احملرز حنو حتقيقه.

 ت اخلاصة بالجتماعات احلكومية الدولية.اليتيبا -15
 املسائل االدارية واملالية واملؤسسية  -16

 ؛2019-2018املياانية الربناجمية لفية السنتن  )أ( 
 املسائل األخرى املالية واملتميقة باملياانية؛ )ب( 
 ؛مواصية استمراض مدام األمانة وعميياهتا )ج( 
  تنفي  اتفاق املقر. )د( 

  ائل أخرى.مس -17
  اختتام الدورة والتقرير املتميا هبا. -18

أيار/مـــايوث أدىل ببيــانن ممـــثال  ــرفن نيابـــة  8  ا:يســة األوىل املســـتانفةث املمقــودة   و  -5
 9والصــن واوموعــة ا:اممــةث عيــ. التــوايل. و  ا:يســة الثانيــةث املمقــودة    77 عــن جمموعــة الـــ

ثيـو اانيـة أ ـراا باسـم ا:دـات التاليـةث عيـ. التـوايل  الحتـاد األورو  أيار/مايوث أدىل ببيانات مم
ودوله األع اءث وجمموعة السالمة البيليةث واوموعة األفريقيـةث وأقـل البيـدا  منـواث وحتـالف الـدول 

املماهــدة التجاريــة  -حــالف البوليفــاري لشــموب أمريكتنــا ا:اريــة الصــعريةث واوموعــة المربيــةث والت
يمنظمــة المامليــة لدرصــاد لأي ــا ممثــل  اتوبث وائــتالا بيــدا  العابــات املطــرية. وأدىل ببيانــليشــم

ا:ويةث وممثيو املنظمات اري احلكومية املمنية باملرأة والشؤو  ا:نسانيةث واملمنية بالشبابث واملمنية 
ـــــةث  ـــــة بـــــاملاارعنث ومنظمـــــات الشـــــموب األصـــــييةث واحلكومـــــات احمليي ـــــةث واملمني والســـــيطات بالبيل

 . (2) (1)البيدية

 تنظيم أع ألل ال دس  - ألء 
 (األعمال جدول من( أ)2 الفرع  البند)
نظرت هيلة التنفي    ه ا البند الفرع    جيسـتدا األوىلث حيـث وجـه الـرئيس النتبـا   -6

 17مــن بمــد  دــر األربمــاءث  00/13إىل موعــد اختتــام أعمــال ميــو اوموعــات ةيــول الســاعة 
. وبناءا   الوق  املناسب يار/مايوث ل ما  إتاحة مشرو  الستنتاجات اخلتامية ليجيسة المامةأ

عيــ. اقــياح مــن الــرئيسث اتفقــ  هيلــة التنفيــ  عيــ. امل ــ  قــدماا عيــ. هــ ا األســاسث ومتاشــياا مــو 
__________ 

 راريالتقــــالمامــــةث متاحـــة عيـــ. بوابـــة تقـــدع  ةخـــالل ا:يســـيـــدل هبـــا نصـــول البيانـــاتث مبـــا فيدـــا تيـــ  الــــ     (1)
&www//pphhh4.c/muuu../wpccof.cc.n/cpf.wces/ccpcccc.n/c.sc/simnus/nni.cccfnu التــــــايل  المنــــــوا   

=csacc2017&wwcfcccfwswcfc/wc  . 
عــــن  ريــــا البــــث الشــــبك    المنــــوا  التــــايل  متاحــــة البيانــــات الــــ  أديل هبــــا أثنــــاء ا:يســــة المامــــة الفتتاحيــــة  (2)

https://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2017/events/2017-05-09-12-00-subsidiary-body-for-

implementation-sbi.   

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&%20years=2017&themes=Statements
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&%20years=2017&themes=Statements
https://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2017/events/2017-05-09-12-00-subsidiary-body-for-implementation-sbi
https://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2017/events/2017-05-09-12-00-subsidiary-body-for-implementation-sbi
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ناسـب بشا  اختتـام املفاوضـات   الوقـ  امل التنفي  ال  سبا أ  اعتمدهتا هيلة (3)الستنتاجات
 وممارسات الممل ذات الصية.

أيار/مــايوث عقــدت هيلــة التنفيــ  جيســة عامــة اــري ر يــة بالشــيا  مــو اهليلـــة  13و   -7
الفرعيـــة ليمشـــورة الميميـــة والتكنولوجيـــة )هيلـــة املشـــورة( والفريـــا المامـــل املخصـــ  املمـــي باتفـــاق 

برنامج الممل   إ ـار اتفـاق بـاريس  باريس )فريا اتفاق باريس( لينظر   الروابط املتميقة بتنفي 
بشــا  البنــود  رؤســاء اهليلــات الفرعيــة عروضــاا قــدم   أعمــال اهليلــات الفرعيــة. و  هــ   ا:يســةث 
 عية لكل مندم. ر املتصية باتفاق باريس   جداول أعمال اهليلة الف

تقيرريم ادس  الفريررا ال ألمرر  ال  نرري  ررأللتقييم ال ت رر ا ادطرررا  فرري إطررألس ع ليررة ال -جيم 
 داال ت راض ال دلية

 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرع  
ــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتدا األوىل  -8 نظــــرت هيلــــة التنفي

ليفريـــا المامـــل املمـــي ثانيـــة وأحا ـــ  عيمـــاا باملميومـــات املقدمـــة مـــن الـــرئيس عـــن تنظـــيم الـــدورة ال
ا:ولــة الثانيــة مــن عمييــة التقيــيم والســتمراض الدوليــةث واملقــرر بــالتقييم املتمــدد األ ــراا   إ ــار 

 ســبمة عشــرل األ ــراا املتمــدد التقيــيم عــن مــوجا تقريــر ويــرد أيار/مــايو. 13و 12عقــدها يــوم  
FCCC/SBI/2017/7/Add.2 الوثيقة   الدورة ه     ميقيقيد الت  رفاا 

(4).  

 ألدسا  دالتحليال  ال دليةتييير تبألال اآلساء في إطألس ع لية ال ش -اال 
 (األعمال جدول من( د)2 الفرع  البند)
ــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتدا األوىل  -9 نظــــرت هيلــــة التنفي

وأحا ــ  عيمــاا باملميومــات الــ  قــدمدا الــرئيس بشــا  تنظــيم حيقــة عمــل تيســري تبــادل اآلراء   
  أيار/مايو. 15الدولية ال  كا  من املقرر إجراؤها    إ ار عميية املشاورات والتحييالت

ووجــــــه الــــــرئيس النتبــــــا  إىل الطرائــــــا واملبــــــادج التوجيديــــــة اخلاصــــــة بممييــــــة املشــــــاورات  -10
 وأبيـــ  .(6)ث ف ـــالا عـــن الصـــفحات الشـــبكية اخلاصـــة بتيســـري تبـــادل اآلراء(5)والتحيـــيالت الدوليـــة

 لكـــل بالنســـبة ستشـــملث الدوليـــة والتحيـــيالت املشــاورات ةعمييـــ نتـــائج بـــا  التنفيـــ  هيلـــة الــرئيس
جيسـة داولت اركة   حيقـة عمـل تيسـري تبـادل اآلراءث ً ـراا ملـاملشـ المشـرة األ ـراا مـن  را

ث لفــية الســنتن يحــدتلتحييــل التقــي لتقريــر الباعتبــار  نتيجــة اتيســري تبــادل اآلراء وتقريــراا مــوجااا 
 .(7)اخلال بالطرا

 ال قرس  ادخرى ادنشطة -هألء 
 (األعمال جدول من( هـ)2 الفرع  البند)

__________ 

(3) FCCC/SBI/2014/8 221-218و 213ث الفقرات.  
  .http://unfccc.int/10090  المنوا  التايل   متاح أي اا  (4)
 رابو. ال املرفا ث17-أ م/2 املقرر(5)
(6) http://unfccc.int/9382 وhttp://unfccc.int/10247.  
  .http://unfccc.int/10054.phpأدنا  و 21انظر الفقرة  (7)

http://unfccc.int/10090
http://unfccc.int/9382
http://unfccc.int/10247
http://unfccc.int/10054.php
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ــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  -11   جيســــتدا األوىل  مــــن جــــدول األعمــــال نظــــرت هيلــــة التنفي
ث مــو تســييط (8)باملميومــات املقدمــة عــن األنشــطة األخــرى املقــررة   هــ   الــدورة وأحا ــ  عيمــاا 

لتقنيــن بشــا  التخفيــف والتكيــفث الــ  تشــكل لــب عمييــات ال ــوء عيــ. اجتماعــات اخلــرباء ا
الفحـ  التقـيث وأول اجتمــا  ليجنـة بـاريس املمنيــة ببنـاء القــدرات وحيقـة عمـل مــا بـن الــدورات 

 من أجل تطوير المناصر املمكن إدراجدا   خطة عمل ليمسائل ا:نسانية.

اددل لالتفألقيررة  ال  ل مررأل  ال ق مررة مررل ادطرررا  ال  سجررة فرري ال رفررا -ثأللثألا  
 دا ت راض هذه ال  ل مأل 

 (األعمال جدول من 3 البند)

الثألنيررررة ال ق مررررة مررررل ادطرررررا   اليررررنتيل فتررررر  تقررررألسير دا ررررت راض تقرررر يم حأللررررة -ألف 
 ال  سجة في ال رفا اددل لالتفألقية 

 )أ( من جدول األعمال(3)البند الفرع  
ــــ  هيلــــة نظــــرت -12  األوىل جيســــتدا   األعمــــال جــــدول مــــن لفرعــــ ا البنــــد هــــ ا   التنفي

  .FCCC/SBI/2017/INF.1 الوثيقة   الواردة باملميومات عيماا  وأحا   املستانفة

تج يرر  دت ليررف تقررألسير فتررر  اليررنتيل الثألنيررة ال ق مررة مررل ادطرررا  ال  سجررة فرري  -ء أل 
 لالتفألقية  ال رفا اددل
 )ب( من جدول األعمال(3)البند الفرع  

نظــــرت هيلــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتيدا األوىل  -13
النظــر   ووافقــ  هيلــة التنفيــ ث   جيســتدا األوىلث عيــ.  .أيار/مــايو 18املســتانفة والثالثــةث   

ه ا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال   مشـاورات اـري ر يـة اشـي    تيسـريها السـيد سـتيفن  
 أ  الــــرئيس ذكــــر الثالثـــةث ا:يســــة و  يــــو )كينيـــا( والســــيدة هييــــن بيـــوم )نيوزيينــــدا(.أو  -كينـــ  

مشــرو  النظــام  مــن 16و( ج)10 بالقاعــدتن وعمــال. اســتنتاجات أيــة إىل تفــ    املشــاورات
الــداخي  املممــول بــهث ســتدرج هــ   املســالة   جــدول األعمــال املؤقــ  ليــدورة الســابمة واألربمــن 

  (.2017 تشرين الثاة/نوفمرب  )هليلة التنفي

تنقرررريل بال بررررألاه الت جيهيررررة إلعرررر اا البالرررررأل  ال طنيررررة الرررر اسا  مررررل ادطرررررا   -جيم 
ال  سجرررة فررري ال رفرررا اددل لالتفألقيرررة  الجرررنء الثرررألنيف مبرررألاه ت جيهيرررة التفألقيرررة 

 يةبادمم ال تح   اإلطألسية  شأن تغير ال نألخ في أل يت لا  تق يم البالرأل  ال طن
 )ج( من جدول األعمال(3 )البند الفرع 

نظــــرت هيلــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتيدا األوىل  -14
قــ  هيلــة التنفيــ ث   جيســتدا األوىلث واتف .ببيــا  األ ــراا أحــد ممثــل وأدىل املســتانفة والثالثــة.

قــدم تقريــراا إىل يشــا  هــ   املســالة وأ  ري الــرئيس مشــاورات مــو األ ــراا املدتمــة بيــعيــ. أ  

__________ 

 . http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/session/10078/php/view/workshops.phpانظر  (8)

http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/session/10078/php/view/workshops.php
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   النظـر مواصـية عيـ. هيلـة التنفيـ  وافقـ  الثالثـةث ا:يسة و  اهليلة   جيستدا المامة اخلتامية.
 (.2019 حايرا /يونيه) اخلمسن دورهتا   البند ه ا

 تنقيل طرائا دإجراءا  التقييم داال ت راض ال دلييل -اال 
 )د( من جدول األعمال(3رع  )البند الف

 ال  ادال  -1 
نظــــرت هيلــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتيدا األوىل  -15

. (9)األعمـــال جـــدول مـــن البنـــد هبـــ ا املتميقـــة التقـــارير عييدـــا ممروضـــة وكانـــ  املســـتانفة والثالثـــة.
 هـ ا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال النظـر  ووافق  هيلـة التنفيـ ث   جيسـتدا األوىلث عيـ. 

 هيلـــة ونظـــرت أويـــو والســـيدة بيـــوم. -   مشـــاورات اـــري ر يـــة يشـــي    تيســـريها الســـيد كينـــ 
 .واعتمدهتا أدنا  الواردة الستنتاجات   ثالثالثة جيستدا   ثالتنفي 

 اال تنتألجأل  -٢ 
 ث عميدـا22-/م أ18 مـن املقـرر 3 مطيـوب   الفقـرةث حسـبما هـو هيلة التنفيـ بدأت  -16

   املكتســـبة التجربـــةبشـــا  تنقـــيا  رائـــا وإجـــراءات التقيـــيم والســـتمراض الـــدولين عيـــ. أســـاس 
ــــــدولينث مــــــن ا ا:ولــــــة األوىل ــــــوا ميومــــــاتامل   ذلــــــ  ةيــــــمراعلتقيــــــيم والســــــتمراض ال مــــــن  ةردال

 .(10)األ راا
لتقيـــــــيم والســـــــتمراض ن عمييـــــــة امـــــــ ورحبـــــــ  هيلـــــــة التنفيـــــــ  بـــــــا:ولتن األوىل والثانيـــــــة -17

اليتــــن نظمتــــا مبــــا يتماشــــ. مــــو الطرائــــا واالجــــراءات املمتمــــدة الــــواردة   املرفــــا الثــــاة  الــــدولين
باملميومــات املقدمــة  وأحا ــ  عيمــاا  وأقــرت بقيمــة التجربــة املكتســبة مندمــا. ث17-/م أ2 يمقــررل

 التقييم والستمراض الدولين.عميية بشا  تنقيا  رائا وإجراءات  واآلراء املتبادلةمن األ راا 
بالممـــل ا:ـــاري لفريـــا اتفـــاق بـــاريس   إ ـــار بنـــد أي ـــاا  عيمـــاا  هيلـــة التنفيـــ وأحا ـــ   -18

إلجــــراءات ل جــــدول أعمالــــه املتميــــا بــــالطرائا واالجــــراءات واملبــــادج التوجيديــــة ال ــــار الشــــفافية
ـــوأقـــرت  مـــن اتفـــاق بـــاريس. 13والـــدعم املشـــار إليـــه   املـــادة  التقيـــيم عمييـــة بـــا   ة التنفيـــ هيل

مـن  اا ل يتجـاأجـاء شـكلث تترتيبات الشفافية مبوجـب التفاقيـة كجاء من ثوالستمراض الدولين
مـــن  4ليفقــرة  إليدــا لوضــو تيــ  الطرائـــا واالجــراءات واملبــادج التوجيديــةث وفقــاا  املســتندالتجربــة 
 من اتفاق باريس. 13املادة 
  مواصية النظر   ه   املسالة   دورهتا اخلمسن.هيلة التنفي  عي.  واتفق  -19

__________ 

 .دنا أ 10 احلاشيةمثل (9)
 .http://www4.unfccc.int/submissionsمتاحة   الرابط التايل   (10)

http://www4.unfccc.int/submissions
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ال  ل مررررأل  ال ق مررررة مررررل ادطرررررا  ريررررر ال  سجررررة فرررري ال رفررررا اددل  -سا  ألا  
 لالتفألقية

 (األعمال جدول من 4 البند)

ال  ل مأل  ال اسا  في البالرأل  ال طنية ال ق مة مل ادطرا  رير ال  سجة فري  -ألف 
  ال رفا اددل لالتفألقية

 (مميقاا  األعمال جدول من( أ)4 الفرع  البند أُبق )

 تق يم ال عم ال أللي دالتقني - ألء 
 (األعمال جدول من( ب)4 الفرع  البند)

نظــــرت هيلــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتيدا األوىل  -20
 وافقـ  نفسـداث ا:يسـة و . (11)األوىل :يسةا   الفرع  البند ه ا األمانة ممثل وعرض والثالثة.
 يشـي  ر يـة اـري مشـاورات   األعمـال جدول من الفرع  البند ه ا   النظر عي. التنفي  هيلة
يســـة الثالثـــةث وافقـــ  هيلـــة التنفيـــ  عيـــ. ا: و  .بيـــوم والســـيدة أويـــو - كينـــ  الســـيد تيســـريها  

 واحـدث  ـرا أثـار نفسـداث ا:يسـة و  بمة واألربمـن.مواصية النظر   هـ ا البنـد   دورهتـا السـا
 احلصـول بشـا  شـواال األ ـرااث مـن عـدد مـن ومـدعوماا  والصـن 77 الــ جمموعـة باسـم متحدثاا 
  .(12)أ  تسجل ه ا   التقرير هيلة التنفي  اتفق  الرئيسث من اقياح عي. وبناء. املايل الدعم عي.

 ال ق مرة اليرنتيل لفترر  ال ح ثرة للتقرألسير التقنري التحلير   شأن ال  جن  التقألسير -جيم 
 لالتفألقية اددل ال رفا في ال  سجة رير ادطرا  مل

 (األعمال جدول من( ج)4 الفرع  البند)
ــــ  نظــــرت -21 جــــدول األعمــــال   جيســــتدا األوىل  مــــن الفرعــــ  البنــــد هــــ ا   هيلــــة التنفي

   لالتفاقيـــة الشـــبك  املوقـــو   اآل  حـــى املتاحـــة املـــوجاة ريربالتقـــا عيمـــاا  وأحا ـــ  املســـتانفة.
 .(13)2017 آذار/مارس 10 إىل 2016 تشرين األول/أكتوبر 1 من الفية

دضرر  طرائررا دإجررراءا  لتشررغي  دا ررت  اع اليررج  ال ررألع ال شررألس إليرر   -خألميألا  
 مل اتفألق  ألسيس 4مل ال ألا   1٢في الفقر  

 عمال(من جدول األ 5)البند 

 ال  ادال  -1 
ـــة التنفيـــ    هـــ ا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جيســـتيدا األوىل املســـتانفة  -22 نظـــرت هيل

 األعمـال جـدول مـن البنـد هـ ا   النظـر عيـ. التنفيـ  هيلة اتفق  األوىلث جيستدا فف  والثالثة.
__________ 

 .  http://unfccc.int/10248ً ر المرض الشفوي لدمانة متاح   المنوا  التايل   (11)
-https://unfccc6.metaالبيانـــــــــات املتاحـــــــــة عـــــــــن  ريـــــــــا البـــــــــث الشـــــــــبك  ليجيســـــــــات   المنـــــــــوا  التـــــــــايل   (12)

fusion.com/bonn_may_2017/events/2017-05-18-12-00-subsidiary-body-for-implementation-

sbi/provision-of-financial-and-technical-support-agenda-item-4-b-1  . 
(13) http://unfccc.int/10054.  

http://unfccc.int/10054
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)الســـنعال( يوا ســـار ضـــمـــادلن  تا الســـيد تيســـريها   تشـــي  ر يـــة اـــري مشـــاورات إ ـــار  
 أدنـــــا  الـــــواردة الســـــتنتاجات   الثالثـــــة جيســـــتدا   ونظـــــرت واريتـــــراود فولنســـــك  )النمســـــا(.

  .اهتواعتمد

 اال تنتألجأل  -٢ 

إىل مســـتندةا  ث21-/م أ1مـــن املقـــرر  29مـــداولهتا وفقـــاا ليفقـــرة  هيلـــة التنفيـــ واصـــي   -23
 من اتفاق باريس. 4من املادة  12الفقرة 
 رائــــا األ ــــراا   الـــدورة بشــــا   لتدــــابــــاآلراء الـــ  تباداا  ـــ  هيلــــة التنفيـــ  عيمــــوأحا -24

 21-/م أ1مـــن املقـــرر  29املشـــار إليـــه   الفقـــرة  وإجـــراءات تشـــعيل واســـتخدام الســـجل المـــام
مبـــا   ذلـــ  بشـــا   ثأعـــال ( 23)يشـــار إليـــه فيمـــا ييـــ  باســـم الســـجل المـــام املـــ كور   الفقـــرة 

 6بمميدـــا   إ ـــار البنـــد  ا   إ ـــار هـــ ا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــالالصـــالت الـــ  تـــربط عميدـــ
وضــو  رائــا وإجــراءات لتشــعيل واســتخدام الســجل المــام املشــار إليــه   بث جــدول األعمــال مــن

 ب.من اتفاق باريس 7من املادة  12الفقرة 

ا  باملميومـــات الــــ  قـــدمتدا األمانـــة   هـــ   الـــدورة بشــــاا وأحا ـــ  هيلـــة التنفيـــ  عيمـــ -25
وبــاآلراء الــ  أعربــ  عندــا األ ــراا ااث يمســاتات احملــددة و نيــل يســجل املؤقــ ل احلــايل تشــعيلال

بشــا  ث مبــا   ذلــ  أعــال  23الســجل المــام املشــار إليــه   الفقــرة مــا يتصــل بفيخــالل الــدورة 
ث وضــما  التنســيا الو نيــة لد ــراا وحــدها بتحميــل املســاتات احملــددة و نيــاا  :دــات الســماح

أعـال ث واالبقـاء  23السجل المام املـ كور   الفقـرة  ًتوى من احلسابات وإمكانية الوصول إىلأ
لد ـراا  اسـتخدام وتـوفري دليـل ثال  بيعـ  عندـا األ ـراا سـابقاا اا عي. املساتات احملددة و ني

 أعال . 23امل كور   الفقرة  امومواصية دعم تشعيل السجل الم
إجــراءات تشــعيل واســتخدام الســجل المــام و  وضــو  رائــا عيــ. أ  ووافقــ  هيلــة التنفيــ  -26

 أعال . 25ا:وانب املشار إليدا   الفقرة ينبع  أ  يراع  أعال   23امل كور   الفقرة 
           أييـــــــول/ 21ةيـــــــول ث (14)واقـــــــدمأ  ي التنفيـــــــ  األ ـــــــراا واملـــــــراقبن إىل ودعـــــــ  هيلـــــــة -27

لتاليـــة املتصــــية بطرائـــا وإجــــراءات تشـــعيل واســــتخدام بشـــا  املســــائل ا هــــمءآراث 2017ســـبتمرب 
  أعال  23السجل المام امل كور   الفقرة 

يمســاتات لاســتخدام السـجل املؤقــ   ســياق التجـارب والــدروس املسـتفادة   )أ( 
 أعال ؛ 23السجل المام امل كور   الفقرة  بتديلة املتصيةو اا احملددة و ني
 أعال ؛ 23ر   الفقرة السجل المام امل كو  و ائف )ب( 
 أعال ؛ 23هيكل وعناصر تصميم السجل المام امل كور   الفقرة  )ج( 
أعـــال   23 الســـجل المـــام املـــ كور   الفقـــرةاســـتخدام الســـبل املمكنـــة لتمايـــا  )د( 
 ؛ودعمه ممالهاست تيسريإمكانية الوصول إليه و وأمنه و 

 عال .أ 24  الفقرة املمكنة املشار إليدا الصالت  )هـ( 
__________ 

. http://unfccc.int/5900يومــات   المنــوا  التــايل  ينبعــ  لد ــراا أ  تقــدم آراءهــا عــن  ريــا بوابــة تقــدع املم (14)
 .  secretariat@unfccc.intوينبع  ليمراقبن أ  يرسيوا ورقاهتم بالربيد االلكيوة إىل المنوا  التايل  

http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/docs/SB%20461/SBI/secretariat@unfccc.int


FCCC/SBI/2017/7 

GE.17-10909 12 

هيلـة التنفيـ  عيــ. مواصـية نظرهـا   هـ   املســالة   دورهتـا السـابمة واألربمــنث  وافقـ و  -28
 .ما قدمته من ورقاتفي اآلراء ال  أعرب  عندا األ راااالحا ة عيماا بمبا   ذل  

دضرر  طرائررا دإجررراءا  لتشررغي  دا ررت  اع اليررج  ال ررألع ال شررألس إليرر   - ألا ألا  
 مل اتفألق  ألسيس ٧ألا  مل ال  1٢في الفقر  

 من جدول األعمال( 6)البند 

   ادال ال -1 
ـــة التنفيـــ    هـــ ا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جيســـتيدا األوىل املســـتانفة  -29 نظـــرت هيل

 األعمـال جـدول مـن البنـد هـ ا   النظـر عيـ.األوىلث  تدا  جيسهيلة التنفي ث  واتفق  والثالثة.
   ونظـرت شي    تيسريها السيدتا  ضيوا سـار وفولنسـك .ت ر ية اري مشاورات إ ار  

  .واعتمدها أدنا  الواردة الستنتاجات   الثالثة جيستدا

 اال تنتألجأل  -٢ 
مـــن  12ة واصـــي  هيلـــة التنفيـــ  نظرهـــا   مســـالة الســـجل المـــام املشـــار إليـــه   الفقـــر  -30
 . من اتفاق باريس 7 املادة
ــــة ا -31 ــــدورة بشــــا  وأحا ــــ  هيل ــــ  تبادلتدــــا األ ــــراا   هــــ   ال ــــاآلراء ال ــــ  عيمــــاا ب لتنفي

أعـــال ث مبـــا   ذلـــ   30وإجـــراءات تشـــعيل واســـتخدام الســـجل المـــام املـــ كور   الفقـــرة   رائـــا
 5بشا  الصالت ال  تربط عميدا   إ ار ه ا البند من جدول األعمال بمميدا   إ ار البنـد 

ــــا  ثمــــن جــــدول األعمــــال              وإجــــراءات لتشــــعيل واســــتخدام الســــجل املشــــار إليــــه  بوضــــو  رائ
الـ  تتمدـدها األمانـة بشـا   (15)مـن اتفـاق بـاريسبث وبالصـفحة الشـبكية 4من املـادة  12الفقرة 

 مبادرات التخطيط ليتكيف.
وأحا ــ  هيلــة التنفيــ  عيمــاا أي ــاا بــاآلراء الــ  أعربــ  عندــا األ ــراا بشــا  التصــميم  -32

أعال ث مبا   ذل  املسائل املتميقـة  30القدرات الو يفية ليسجل المام امل كور   الفقرة التقي و 
ببســا ة وســدولة اســتخدامهث وأمــن احلســاباتث وســدولة الوصــول إىل الورقــات املتميقــة بــالتكيفث 

 أعال . 30والدعم الالزم لتديلة السجل المام امل كور   الفقرة 
أ  اآلراء ال  أعربـ  عندـا األ ـراا بشـا  جوانـب التصـميم  واتفق  هيلة التنفي  عي. -33

أعـــال  ينبعـــ  أ  تراعـــ. عنـــد وضـــو  رائـــا وإجـــراءات تشـــعيل واســـتخدام  32املـــ كورة   الفقـــرة 
 أعال . 30السجل المام امل كور   الفقرة 

 وأحا ــ  هيلــة التنفيــ  عيمــاا بــاآلراء الــ  أعربــ  عندــا األ ــراا بشــا  التصــميم التقــي -34
أعال ث والكيفية ال  ميكن أ  تُراع. هبـا   التصـميم لتيـف  30ليسجل المام امل كور   الفقرة 

                 مــــــن 7مــــــن املــــــادة  11وســــــائل تقــــــدع الــــــبالذ املتصــــــل بــــــالتكيف الــــــ ي تــــــن  عييــــــه الفقــــــرة 
 اتفاق باريس.

__________ 

(15) http://unfccc.int/8932  . 

http://unfccc.int/8932
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 أييـــــــول/ 21ل ث ةيـــــــو (16)ودعـــــــ  هيلـــــــة التنفيـــــــ  األ ـــــــراا واملـــــــراقبن إىل أ  يقـــــــدموا -35
أعـال ث مبـا  30ث آراءهم بشا   رائا وإجـراءات السـجل المـام املـ كور   الفقـرة 2017 سبتمرب

  .أعال  31املمكنة املشار إليدا   الفقرة    ذل  بشا  الصالت
 .واألربمن السابمة دورهتا   املسالة ه     النظر مواصية عي. التنفي  هيلة واتفق  -36

  ت راض طرائا دإجراءا  آلية التن ية النظيفةا - أل  ألا  
 (األعمال جدول من 7 البند)

ـــة التنفيـــ    هـــ ا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جيســـتيدا األوىل املســـتانفة  -37 نظـــرت هيل
عيـ. النظـر   هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال    جيستدا األوىلثث هيلة التنفي ووافق   والثالثة.

ري ر يــة تشــي    تيســريها الســيدة كارولينــا أتــونن )فنينــدا( والســيد يــاو أوســافو   مشــاورات اــ
 وعمـــالا و  ا:يســـة الثالثـــةث ذكـــر الـــرئيس أ  املشـــاورات   تفـــ  إىل أيـــة اســـتنتاجات.  )اانـــا(.

مـــن مشـــرو  النظـــام الـــداخي  املممـــول بـــهث ســـتدرج هـــ   املســـالة    16)ج( و10بالقاعـــدتن 
   هليلة التنفي .واألربمن ؤق  ليدورة السابمةجدول األعمال امل

 ال يألئ  ال ت لقة  أق  البل ان ن  اا  -ثألمنألا  
 (األعمال جدول من 8 البند)

 ال  ادال  -1 
 نظـــرت هيلــــة التنفيـــ    هــــ ا البنـــد مــــن جـــدول األعمــــال   جيســـتيدا األوىل والثالثــــة. -38

 ا:يسـة و  .ببيـا  األ راا أحد ممثل وأدىل .FCCC/SBI/2017/6 الوثيقة عييدا ممروضة وكان 
األوىلث دعا الرئيس السيد أديريتو سانتانا )سا  توم  وبرينسييب(ث ع و فريـا اخلـرباء املمـي باقـل 

 عيـ. التنفيـ  هيلـة وافقـ  ذاهتـاث ا:يسـة و . (17)البيدا  منوااث إىل تقدع تقرير عن أنشـطة الفريـا
تيسـريها السـيد    يشـي  ر يـة اـري مشـاورات إ ـار   األعمـال جـدول مـن بنـدال ه ا   النظر

 الثالثـة جيسـتدا   التنفيـ  هيلـة ونظـرت ينس فوال )الـدامنر ( والسـيدة بيبيتـوا لتاسـ  )توفـالو(.
 .واعتمدهتا أدنا  الواردة الستنتاجات  

 اال تنتألجأل  -٢ 
التقرير املتميا بالجتما  احلادي والثالثن لفريا اخلرباء املمـي باقـل رحب  هيلة التنفي  ب -39

 . 2017آذار/مارس  10إىل  7د   بو ث باملانياث   الفية من و مقامل ث(18)البيدا  منواا 

__________ 

ينبعــــــــــــ  لد ـــــــــــــراا أ  تقــــــــــــدم آراءهـــــــــــــا عـــــــــــــن  ريــــــــــــا بوابـــــــــــــة تقـــــــــــــدع املميومــــــــــــات   المنـــــــــــــوا  التـــــــــــــايل   (16)
http://www.unfccc.int/5900.  التـــــايل المنـــــوا  إىل االلكـــــيوة بالربيــــد ورقـــــاهتم يرســـــيوا أ  راقبنليمـــــ وينبعــــ  

secretariat@unfccc.int  . 
 .  http://unfccc.int/10248هنا  نسخة من التقرير الشفوي لدمانة متاحة   المنوا  التايل   (17)
(18) FCCC/SBI/2017/6.  

http://www.unfccc.int/5900
http://www.unfccc.int/5900
http://unfccc.int/10248
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وأعربــ  هيلــة التنفيــ  عــن امتنا ــا حلكومــة مــالوي لست ــافتدا حيقــة الممــل التدريبيــة  -40
 ةدو مقــالتكيــف الو نيــة ليبيــدا  الناميــة النا قــة باالنكييايــة   أفريقيــاث امل االقييميــة املتميقــة  طــط

 .2017آذار/مارس  3شباط/فرباير إىل  27  لييونعويث مبالويث   الفية من 
ودعــ  هيلــة التنفيــ  األ ــراا واملنظمــات ذات الصــية إىل مواصــية تقــدع املــوارد دعمــاا  -41

 املمي باقل البيدا  منواا.لتنفي  برنامج عمل فريا اخلرباء 
وأعرب  هيلة التنفي  عن تقديرها لفريا اخلـرباء واألمانـة لمميدمـا عيـ. دعـم أقـل البيـدا  منـواا.  -42

 ث(19)2018-2017ورحبــ  اهليلــة بربنــامج الممــل املتجــدد الــ ي وضــمه فريــا اخلــرباء لفــية الســنتن 
 وارد.وشجمته عي. ترتيب أولويات عميه مو مراعاة توافر امل

وأكـــدت هيلـــة التنفيـــ  أتيـــة تنظـــيم ممـــارض خطـــط التكيـــف الو نيـــة باعتبارهـــا وســـييةا  -43
مســــتمرث ومنصــــةا لــــربط البيــــدا  و لتبــــادل املميومــــات والــــدروس املســــتفادة بشــــكل فمــــال ومتســــا 

مبقــدم  اخلــدمات والــدعم   إ ــار جدودهــا   جمــال التكيــف وباعتبارهــا وســييةا ليحفــا  عيــ. 
كيــف الو نيــة وعيــ. التكيــف. ولحظــ  بقيــا تاجيــل ممــرض خطــط التكيــف مكانــة خطــط الت

   بو . 2017نيسا /أبريل  13إىل  11الو نية ال ي كا  من املقرر تنظيمه   الفية من 
صـندوق أقـل البيـدا  منـواا لولحظ  هيلة التنفي  مـو التقـدير التمدـدات ا:ديـدة بـالترب   -44
 .(20)2017ونيسا /أبريل  2016ين الثاة/نوفمرب مييو  دولر بن تشر  17.1 مببي 
خـالل سـنة صـندوق أقـل البيـدا  منـواا ل ولحظ  هيلة التنفي  أ  جممو  التمويل املمتمد -45

مييو  دولرث  154.6ما قدر   2017أيار/مايو  9بي     (21)2017 مرفا البيلة الماملية املالية
شــــاء صــــندوق أقــــل البيــــدا  منــــواا متويــــل منــــ  إنمــــن  يــــهاملوافقــــة عياملبيـــ  الياكمــــ  ملــــا جــــرت وأ  
 .(22)مييار دولر 1.22 بي 
مقـــيح  23 تقنيـــاا ولحظـــ  هيلـــة التنفيـــ  أي ـــاا أ  أمانـــة مرفـــا البيلـــة المامليـــة أجـــازت  -46

لتنفي  برامج الممل الو نية ليتكيف املقدمة من أقل البيـدا   ث2017أيار/مايو  9 ث حىمشرو 
مييــو  دولرث وأ  هــ   املقيحــات   انتظــار  صــي   146.1 مــا جمموعــه منــوااث وهــو مــا ميثــل

  .(23)املوارد من صندوق أقل البيدا  منواا 
 .وحث  هيلة التنفي  عي. تقدع املايد من املساتات إىل صندوق أقل البيدا  منواا  -47
دا  منــواا   جمــال ورحبــ  هيلــة التنفيــ  بــا:دود الــ  يبــ هلا فريــا اخلــرباء املمــي باقــل البيــ -48

يـة املسـتدامة. تنمتقدع التوجيه واملشورة التقنين بشا  دمج خطط التكيف الو نية مو أهـداا ال
ورحبــ  اهليلــة أي ــاا باســتمرار هــ ا الممــل   إ ــار برنــامج الممــل املتجــدد احلــايل لفــية الســنتن 

 ال ي ي طيو به فريا اخلرباء.
__________ 

ث يمـــد فريـــا اخلـــرباء 16-/م أ6مـــن املقـــرر  3. ووفقـــاا ليفقـــرة FCCC/SBI/2017/6املرفـــا األول ليوثيقـــة يـــرد    (19)
  برنامج عمل متجدداا مدته سنتا  لتنظر فيه هيلة التنفي    ا:يسة األوىل لدورهتا كل سنة.

  .GEF/LDCF.SCCF.22/03و GEF/LDCF.SCCF.22/Inf.02وثيقتا مرفا البيلة الماملية  (20)
  .  2017حايرا /يونيه  30إىل  2016متوز/يوليه  1  الفية من  (21)
  .GEF/LDCF.SCCF.22/03وثيقة مرفا البيلة الماملية  (22)
 .http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/update_on_the_ldcf_leg_side_event_may_2017.pdfانظر  (23)

http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/update_on_the_ldcf_leg_side_event_may_2017.pdf
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يـه واملشـورة التقنيـن اليـ ين يقـدمدما فريـا اخلـرباء إىل ورحب  هيلة التنفي  كـ ل  بالتوج -49
أقل البيدا  منواا   عميية صيااة وتنفي  خطط التكيف الو نيةث مبا   ذل  مـن خـالل حيقـات 

 االفرادية املفتوحة املتميقة  طط التكيف الو نية.احلالت الممل التدريبية االقييمية ودراسات 
التقــدير ا:دـود الــ  يبـ هلا فريــا اخلــرباء بشـا  تقــدع التوجيــه ولحظـ  هيلــة التنفيـ  مــو  -50

واملشــورة التقنيــن إىل أقــل البيــدا  منــواا فيمــا  ــ  احلصــول عيــ. التمويــل مــن الصــندوق األخ ــر 
ليمناا لصيااة خطط التكيف الو نية وبشا  التنفي  الالحا ليسياسات واملشاريو والـربامج الـ  

نــة الصــندوق األخ ــر ليمنــاا   ث مبــا   ذلــ  التمــاو  النــاجا مــو أماحتــددها أقــل البيــدا  منــواا 
  الصدد. ه ا
وأقــرت هيلــة التنفيــ  بــا  مقيحــن متميقــن بصــيااة خطــط التكيــف الو نيــة قــد وافقــ   -51

 16وأ   (24)2016كــانو  األول/ديســمرب   9فمــالا    األخ ــر ليمنــاا عييدمــا أمانــة الصــندوق
يـــة توجـــد    ـــور االجـــراءات إمـــا   مرحيـــة تقـــدميدا أو موافقـــة أمانـــة مقيحـــاا مـــن البيـــدا  النام

  الصندوق عييدا.
ودعــ  هيلــة التنفيــ  فريــا اخلــرباء إىل أ  يــدرجث حســب القت ــاءث بنــداا بشــا  الوصــول  -52

  جــداول  األخ ــر ليمنــاا إىل برنــامج دعــم الســتمداد واألنشــطة التح ــريية التــابو ليصــندوق
ل التدريبية االقييمية بشا  خطط التكيف الو نيـة وممـارض خطـط التكيـف أعمال حيقات المم

  الو نية.
 شـــــباط/ 2ودعـــــ  هيلـــــة التنفيـــــ  األ ـــــراا واملنظمـــــات املمنيـــــة إىل أ  تقـــــدمث ةيـــــول  -53
املوجدـة مــن  (26)اقياحـات لينظــر فيدـا فريـا اخلــرباء   إ ـار اسـتجابته ليــدعوة ث(25)2018 فربايـر

  احلاجة إىل حتديث برنامج عمل أقل البيدا  منـواا وتقـدع توصـيات لتنظـر مؤمتر األ راا لينظر 
  .(2018أيار/مايو  - الثامنة واألربمن )نيسا /أبريلفيدا هيلة التنفي    دورهتا 

ــة مــو  -54 ولحظــ  هيلــة التنفيــ  مــو التقــدير اســتمرار فريــا اخلــرباء   التمامــل والتمــاو  هبم 
س املمنيــة ببنــاء القــدراتث واهليلــات األخــرى املنشــاة مبوجــب التفاقيــةث :نــة التكيــفث و:نــة بــاري

بشـا  برنـامج عمـل نـريو  املتميـا بتـاثريات تعـري املنـاا والقابييـة ليتـاثر بـه والتكيـف  هيلة املشورةو 
ممهث باالضافة إىل استمرار    التمامل هبم ة مو جمموعة واسمة من املنظمات والوكـالت واملراكـا 

 تقـدع أجـل مـن اخلـرباء فريا يب هلا ال  با:دود التنفي  هيلة ورحب  كات االقييمية املمنية.والشب
  .الو نية تكيفدا  طط يتميا فيما البيدا  إىل واملتكامل املتسا الدعم
و يبــ  هيلــة التنفيــ  إىل فريــا اخلــرباء مواصــية ترتيــب أولويــات أنشــطته   إ ــار برنــامج  -55

  فر املوارد.عميهث رهناا بتوا

__________ 

 .11ث الفقرة GCF/B.15/Inf.08وثيقة الصندوق األخ ر ليمناا  (24)
وينبعـــــــ  لد ـــــــراا أ  تقـــــــدم آراءهـــــــا عـــــــن  ريـــــــا بوابـــــــة تقـــــــدع املميومـــــــات عيـــــــ. الـــــــرابط الشـــــــبك  التـــــــايل   (25)

http://www.unfccc.int/5900 .  إىل هـــــ ا المنـــــوا   االلكـــــيوة بالربيـــــد ورقـــــاهتم يرســـــيوا أ  ليمـــــراقبن وينبعـــــ 
secretariat@unfccc.int  . 

   .3ث الفقرة 21-/م أ19املقرر  (26)

http://www.unfccc.int/5900
http://www.unfccc.int/5900
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 خطط التكيف ال طنية -تأل  ألا  
 (األعمال جدول من 9 البند)

ـــة التنفيـــ    هـــ ا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جيســـتيدا األوىل املســـتانفة  -56 نظـــرت هيل
 جـدول مـن البنـد هـ ا   النظـر عيـ.  جيستدا األوىل املستانفةث ث التنفي  هيلة ووافق  والثالثة.
 .لتاســــ  والســــيدة فواــــل الســــيد تيســــريها   يشــــي  ر يــــة اــــري اوراتمشــــ إ ــــار   األعمــــال

 يتميـا فيمـا االبـالذ تمايـا كيفيـة   النظـر مواصـية عيـ. الفرعيـة اهليلـة اتفق  الثالثةث ا:يسة و 
ــــة   دورهتــــا التاســــمبمم ــــف الو ني ــــ  خطــــط التكي  ة واألربمــــن )كــــانو  األول/ييــــة صــــيااة وتنفي

العتبــار األنشــطة الــ  يــري النظــر فيدــا   إ ــار بنــود أخــرى مــن (ث آخــ ة   2018 ديســمرب
  جدول األعمال.

تطرررررر ير التكن ل جيررررررأل دنقلهررررررألف نطررررررألق دطرائررررررا التقيرررررريم الرررررر دس  آلليررررررة  -عألشراا  
 التكن ل جيأل في أل يت لا   عم تنفيذ اتفألق  ألسيس

 من جدول األعمال( 10)البند 

 ال  ادال  -1 
ـــة التنفيـــ    -57  هـــ ا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جيســـتيدا األوىل املســـتانفة نظـــرت هيل

 مـن البنـد هبـ ا املتصـية والتقـارير FCCC/SBI/2017/INF.2 الوثيقـة عييدـا ممروضـة وكان  والثالثة.
األوىل املستانفةث عي. النظر   ه ا البند  جيستدا   ثالتنفي  هيلة واتفق . (27)األعمال جدول

آنـــا مـــور  -شـــاورات اـــري ر يـــة يشـــي    تيســـريها الســـيدة إلفريـــدي مـــن جـــدول األعمـــال   م
   الثالثــــةث جيســــتدا   التنفيــــ ث هيلــــة ونظــــرت )النمســــا( والســــيد واشــــنطن زاكاتــــا )زمبــــابوي(.

األ ــراا أ  املــ كرة االعالميــة  الــرئيس أبيــ  ذلــ ث وبمــد .واعتمــدهتا أدنــا  الــواردة الســتنتاجات
لــــ  تعطــــ  املســــائل الــــ  نوقشــــ    هــــ   الــــدورةث متاحــــة   الصــــفحة ها امليســــرا  واالـــ  أعــــد  

  .(28)االلكيونية لوثائا دورة هيلة التنفي  عي. شبكة االنين 

 اال تنتألجأل  -٢ 
نطـــاق و رائـــا التقيـــيم الـــدوري لفماليـــة آليـــة التكنولوجيـــا حتديـــد  هيلـــة التنفيـــ واصـــي   -58

املســائل ب مــا يتميــاتنفيــ  اتفــاق بــاريس في مــن أجــل دعــم إىل اآلليــةومــدى كفايــة الــدعم املقــدم 
ث )يشـار إليـه فيمـا 21-/م أ1مـن املقـرر  70املتصية بتطـوير التكنولوجيـا ونقيدـاث مبوجـب الفقـرة 

 .يي  بالتقييم الدوري(
بـاآلراء املقدمـة مـن األ ـراا واملـراقبن بشـا  نطـاق و رائـا  عيماا  هيلة التنفي وأحا    -59

 .(30)األمانة بالتقرير التجميم  والتوليف  ليمميومات ال ي أعدتهث و (29)ريالتقييم الدو 
__________ 

  .أدنا  29 احلاشية مثل(27)
(28) http://unfccc.int/10248 . 
 http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sesاملميومــــات املقدمــــة مــــن األ ــــراا متاحــــة   المنــــوا  التــــايل   (29)

sions.aspx?focalBodies=SBI&themes=Technology&Year(s)=2017واملميومات املقدمة من املراقبن   المنوا   ث
   . http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7481.php التايل  

(30) FCCC/SBI/2017/INF.2 .   

http://unfccc.int/10248
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/ses
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7481.php
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ــــ و يبــــ   -60 ــــة التنفي ــــة أ  تمــــد   هيل ــــة عــــن  إىل األمان ــــة ورقــــة تقني ــــدروس التجرب املكتســــبة وال
لتيــف اليتيبــات الــ  هلــا صــية بــالتقييم املســتفادة وأف ــل املمارســات   إجــراء عمييــات اســتمراض 

الـدورة السـابمة  ث ةيـولمبا يشمل قائمـة بتيـ  الممييـات فاقية وبروتوكول كيوتوثمبوجب الت الدوري
 نطاق و رائا التقييم الدوري. حتديدبشا   هيلة التنفي بعية إثراء مداولت  هليلة التنفي ث نواألربم
نطــاق و رائــا  حتديــدعيــ. أ  تواصــل   دورهتــا الثامنــة واألربمــن  هيلــة التنفيــ ووافقــ   -61
قييم الدوريث آخ ة   اعتبارها مداولت األ راا   ه   الدورة واملميومات الواردة   الورقـة الت

 أعال . 60التقنية املشار إليدا   الفقرة 

  ال نألخ  ت  ي  ال ت لقة ال يألئ  -حألا  عشر
 األعمال( جدول من 11 البند)

 ا ت راض مهألع اللجنة ال ائ ة ال  نية  أللت  ي  -ألف 

 (من جدول األعمال )أ(11 البند الفرع )

 ال  ادال  -1 
نظرت هيلة التنفي    ه ا البند الفرع  من جدول األعمـال   جيسـتيدا األوىل املسـتانفة  -62

ووافقـ  . (31)وكان  ممروضة عييدا التقارير املتميقة هب ا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال والثالثة.
ألوىل املستانفةث عي. النظر   ه ا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال   هيلة التنفي ث   جيستدا ا

إ ار مشاورات اـري ر يـة يشـي    تيسـريها السـيدة دييفـن إيـرو )فرنسـا( والسـيد فسـتوس لوبـويريا 
 ونظرت هيلة التنفي ث   جيستدا الثالثةث   الستنتاجات الواردة أدنا  واعتمدهتا. )أواندا(.

 اال تنتألجأل  -٢ 
اا   الممل عي. استمراض مدام اليجنة الدائمـة املمنيـة بالتمويـل وفقـ هيلة التنفي شرع   -63

 .(32)22-/م أ9لالختصاصات الواردة   مرفا املقرر 
 واأل ـــرااث ثاليجنـــة الدائمـــة بـــاآلراء الـــ  قـــدمدا أع ـــاءاا عيمـــ هيلـــة التنفيـــ وأحا ـــ   -64

 .(33)وأصحاب املصيحة اخلارجينقية واهليلات املنشاة مبوجب التفا
ث ولحظـ  التقـدم (34)املميومـات الـ  قـدمتدا اليجنـة الدائمـةورقـة ورحب  هيلة التنفي  ب -65

 ال ي أحرزته اليجنة حى اآل    تنفي  الوليات ال  كيف  هبا.
__________ 

ث ومـن http://www4.unfccc.int/submissionsورقات املميومات الواردة من األ ـراا متاحـة   المنـوا  التـايل   (31)
 .  http://unfccc.int/7481ا:دات صاحبة املصيحة األخرى   المنوا  التايل  

  .4ث الفقرة 22-/م أ9انظر املقرر  (32)
  التـــــــــــايل الشـــــــــــبك  املوقـــــــــــو عيـــــــــــ. متاحـــــــــــة الـــــــــــواردة املميومـــــــــــات. وورقـــــــــــات 3ث الفقـــــــــــرة 22-/م أ9املقـــــــــــرر  (33)

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData

=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI . 
 Updated and expanded overview of mandates provided to the Standing Committeeورقـة مميومـات بمنـوا  ب (34)

on Finance by the Conference of the Parties compared to outputs delivered by the Committee: 2011–

2016, as well as related decisions taken by the COP in response to the respective outputsملوقـو ب متاحـة   ا
 &http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1الشـبك  التــايل  

populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI  .   

http://www4.unfccc.int/submissions
http://unfccc.int/7481
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&%20populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&%20populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&%20populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI
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 عيـــ.دائمـــة   مســـاعدة مـــؤمتر األ ـــراا وأقـــرت هيلـــة التنفيـــ  باملســـاتة اهلامـــة ليجنـــة ال -66
والمــرض المــام فــية الســنتن تقيــيم ســيما مــن خــالل  ولباآلليــة املاليــةث ممارســة مدامــه فيمــا يتميــا 

يكيانـــات التشـــعييية لملليـــة املاليـــةث لإرشـــادات  رو وإعـــداد مشـــ املتميـــا باملنـــاالتـــدفقات التمويـــل 
وليتدــا  ممارســة عيــ.إدخــال حتســينات بإمكانيــة ة الدائمــةث مــو العــياا وتنظــيم منتــدى اليجنــ

 .احلالية ومدامدا
  ال  تشمل مسائل مندا وأكدت هيلة التنفي  ضرورة مواصية تمايا ميو مدام اليجنة الدائمة -67

 فية السنتن؛ اتنوعية تقييم )أ( 
تيـ   دـانشر واسـتخدام النـواتج والتوصـيات الـ  قـدمتدا اليجنـة الدائمـةث مبـا في )ب( 

 ؛الناشلة عن منتدى اليجنة الدائمة
 ه   اليجنة. لدائمة و رائا عملمشاركة األع اء   اجتماعات اليجنة ا )ج( 

اسـتمراض ب املتميقـةإعـداد الورقـة التقنيـة  أ  تراع ث لدى يب  هيلة التنفي  إىل األمانةو  -68
مـداولت الـدورة السادسـة واألربمـن  ث22-/م أ9مـن املقـرر  5قـرة ليفاا مدام اليجنـة الدائمـة وفقـ

 22-/م أ9مــن املقــرر  3يفقــرة اســتجابة لاملقدمــة  رقــات املميومــاتو و  اواســتنتاجاهت تنفيــ هليلــة ال
 .املدام لختصاصات استمراضاا ليجنة الدائمةث وفقوالتقييم ال ايت 

ووافقــ  هيلــة التنفيــ  عيــ. مواصــية النظــر   هــ   املســالة   دورهتــا الســابمة واألربمــن  -69
  دورتـه الثالثـة  ويمتمـد  لك  ينظر فيه مؤمتر األ ـراا  ا الشا   هصية مبشرو  مقرر التو  بعية

 . (2017)تشرين الثاة/نوفمرب  والمشرين

 اال ت راض الثأللث لصن دق التكيف  - ألء 
)ب( من جدول األعمال(11)البند الفرع  

 ال  ادال  -1 
يســــتيدا األوىل نظــــرت هيلــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   ج -70

 جـــــدول مـــــنالفرعـــــ   البنـــــد هبـــــ ا املتميقـــــة التقـــــارير عييدـــــا ممروضـــــة وكانـــــ  املســـــتانفة والثالثـــــة.
 مـــن الفرعـــ  البنـــد هـــ ا   النظـــر عيـــ.األوىلث  تدا  جيســـث هيلـــة التنفيـــ  واتفقـــ . (35)األعمــال
( اانـــا) دامبـــ  اســـيونسب الســـيدة تيســـريها   يشـــي  ر يـــة اـــري مشـــاورات   األعمـــال جـــدول
 الســـتنتاجات   الثالثـــةث جيســـتدا   التنفيـــ ث هيلـــة ونظـــرت هريمـــا  ســـيبس )هولنـــدا(. والســـيد
 .واعتمدهتا أدنا  الواردة

 اال تنتألجأل  -٢ 
 3وفقــاا ليفقــرة  ثالنظــر   الســتمراض الثالــث لصــندوق التكيــف هيلــة التنفيــ  اســتدي   -71

  املقــررات ذات الصــية  كمــا تظدــريــة صــندوق التكيــف  مــو ول متاشــياا و  12-/م أإ1مــن املقــرر 
)مؤمتر/اجتمـا   مـؤمتر األ ـراا المامـل بوصـفه اجتمـا  األ ـراا   بروتوكـول كيوتـوالصادرة عن 

 أ راا كيوتو(.
__________ 

 أدنا . 36انظر احلاشية  (35)
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املميومــــات املتميقــــة بالســــتمراض الثالـــــث ورقــــات ب مــــو التقـــــديربــــ  هيلــــة التنفيــــ  ورح   -72
 ا واملنظمــات املراقبــةث وكــ ا اريهــا مــن املنظمــات الدوليــةلصــندوق التكيــف املقدمــة مــن األ ــرا

 .(36)  أنشطة صندوق التكيف ناملشارك املدتمنواملنظمات اري احلكومية  وأصحاب املصيحة
الورقــة التقنيــة املتميقــة  أ  تراعــ ث لــدى إعـداد (37)وكـررت هيلــة التنفيــ   يبدـا إىل األمانــة -73

 أعـال  وفقـاا  72املشـار إليدـا   الفقـرة  ميومـاتملورقات ا بالستمراض الثالث لصندوق التكيفث
 ه.  مرفق ةستمراض الواردلواختصاصات ا 12-/م أإ1 ليمقرر
 السـماتبو  ل يـاالهيلة التنفي  بالدور اهلام الـ ي اضـطيو بـه صـندوق التكيـف و  اعيف و  -74

تياجــات البيـــدا  الناميـــة   تيبيـــة اح كبــرياا الفريــدة الـــ  مكنــ  الصـــندوق مــن أ  يســـدم إســـداما ا 
 .وزيادة ا:اهاية وبرامج تكيٍُّف ميموسةمشاريو  الدعم ألاراض من األ راا

ليســـ  صـــندوق التكيـــف ل الثالـــث ســـتمراضلبـــا  نتــائج ا هيلـــة التنفيـــ  أي ـــاا  اعيفــ و  -75
جمـل صـندوق التكيـف بشـا    إ ار فريا اتفاق بـاريس ا:ارية املفاوضات  حكماا مسبقاا عي.

لتمكـــن األ ـــراا مـــن ا ـــاذ قـــرار  ذات صـــيةتوفر مميومـــات وإمنـــا ســـاتفـــاق بـــاريسث  ةدمـــخ  
 مستنري.

ووافق  هيلة التنفيـ  عيـ. أ  تواصـل   دورهتـا السـابمة واألربمـن النظـر   السـتمراض  -76
/اجتمــا  كــ  ينظــر فيــه مؤمتر  هبــ ا الشــا الثالــث لصــندوق التكيــف بعيــة التوصــية مبشــرو  مقــرر 

 (.2017ويمتمد    دورته الثالثة عشرة )تشرين الثاة/نوفمرب  وتوكي  أ راا

الق سا   بنألء ال ت لقة ال يألئ  -ثألني عشر
 من جدول األعمال( 12)البند 

  نألء الق سا     جب االتفألقية -ألف 
  )أ( من جدول األعمال(12)البند الفرع  

دول األعمــــال   جيســــتيدا األوىل نظــــرت هيلــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــ -77
 FCCC/SBI/2017/3و Add.1و FCCC/SBI/2017/2وكانــــــ  ممروضــــــة عييدــــــا الوثــــــائا  والثالثـــــة.

ووافق  . (38)ث والتقارير املتميقة هب ا البند الفرع  من جدول األعمالFCCC/SBI/2017/INF.5و
مــــن جــــدول األعمــــال    النظــــر   هــــ ا البنــــد الفرعــــ هيلــــة التنفيــــ ث   جيســــتدا األوىلث عيــــ. 

شـــودور )بولنــدا( والســـيد بوبـــو جـــال و تشـــي    تيســريها الســـيدة مارزينـــا يمشــاورات اـــري ر يـــة 
عيـ. مواصـية النظـر   هـ ا البنـد الفرعـ  مـن    ا:يسـة الثالثـةثث ووافق  هيلـة التنفيـ  )اامبيا(.

 جدول األعمال   دورهتا السابمة واألربمن.

__________ 

. وورقــات املميومــات املقدمــة مــن األ ــراا متاحــة   املوقــو الشــبك  التــايل  3ث الفقــرة 12-/م أإ1انظــر املقــرر  (36)
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populate

Data=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI  وورقــات املميومــات املقدمــة مــن أصــحاب
 .http://unfccc.int/7481املصيحة اري األ راا متاحة   املوقو الشبك  التايل  

 .4الفقرة ث 12-/م أإ1املقرر  (37)
  أعال . 31مثل احلاشية (38)

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI
http://unfccc.int/7481
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 الق سا     جب  ردت ك ل كي ت   نألء - ألء 
 )ب( من جدول األعمال(12)البند الفرع  

نظــــرت هيلــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتيدا األوىل  -78
 FCCC/SBI/2017/3و Add.1و FCCC/SBI/2017/2وكانــــــ  ممروضــــــة عييدــــــا الوثــــــائا  والثالثـــــة.

واتفق  . (39)تميقة هب ا البند الفرع  من جدول األعمالث والتقارير املFCCC/SBI/2017/INF.5و
ث   جيسـتدا األوىلث عيـ. النظـر   هـ ا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال   إ ـار التنفي هيلة 

و  ا:يســـة الثالثـــةث  شـــودور والســـيد جـــال و.تمشـــاورات اـــري ر يـــة يشـــي    تيســـريها الســـيدة 
لنظـــر   هـــ ا البنـــد الفرعـــ  مـــن جـــدول األعمـــال   دورهتـــا وافقـــ  هيلـــة التنفيـــ  عيـــ. مواصـــية ا

 السابمة واألربمن.

  التص   ت ا ير تنفيذ تأثير-ثأللث عشر
 جدول األعمال( من 13 البند)

 ال نت ى ال حيَّل د رنألمج ال    -ألف 
 (األعمال جدول من( أ)13 الفرع  البند)

 ال  ادال  -1 
لــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتيدا األوىل نظــــرت هي -79

البنــد  هــ ا   النظــر عيــ. املســتانفةث األوىل تداجيســ  ث اتفقــ  هيلــة التنفيــ و  املســتانفة والثالثــة.
 )أ( مــن جــدول أعمــال هيلــة املشــورة7البنــد الفرعــ  بــالقيا  مــو الفرعــ  مــن جــدول األعمــال 

ليمنتــدى احملســن الــ ي يشــي    ليــدعوة إىل عقــد الجتمــا  الثالــث اتصــال وعيــ. إنشــاء فريــا 
السـيدة ناتاليـا  ويسـاعدتا  ثهيلـة التنفيـ  وهيلـة املشـورةث السـيد كـارلوس فـولر )بييـا( ارئاسته رئيس

ونظــرت هيلــة التنفيــ ث   جيســتدا الثالثــةث    كوشــكو )أوكرانيــا( والســيد أنــدري مــاركو )بنمــا(.
  ت الواردة أدنا  واعتمدهتا.الستنتاجا

 اال تنتألجأل  -٢ 
الجتمـا  الثالـث ليمنتـدى احملسَّـن بشـا  تـاثري تنفيـ   هيلـة املشـورةو  هيلة التنفي عقدت -80

  تدابري التصدي.
ال  أعدهتا األمانة بشا   (40)وأحا   اهليلتا  الفرعيتا  عيماا مو التقدير بالورقة التقنية -81

  ة.يدالنتقال المادل ليقوة الماميةث وإياد الممل الكرع والو ائف ا:
 (41)ورحب  اهليلتا  الفرعيتا  مو التقدير مبـوجا اجتمـا  فريـا اخلـرباء التقنيـن املخصـ  -82

دمــه ث والــ ي ق2017أيار/مــايو  10و 9)الفريــا املخصــ ( الــ ي ُعقــد   بــو ث أملانيــاث يــوم  
أتـــاح تقـــدع مايـــد مـــن التفاصـــيل التقنيـــة بشـــا  جمـــايل  اممـــالرئيســـا  املشـــاركا  ليفريـــا املخصـــ ث 

__________ 

  أعال . 31مثل احلاشية  (39)
(40) FCCC/TP/2016/7.  
  .http://unfccc.int/10142.phpمتاحة عي. املوقو الشبك    (41)

http://unfccc.int/10142.php
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وأعرب  اهليلتا   املتميا بتاثري تنفي  تدابري التصدي   سياق التنمية املستدامة. (42)برنامج الممل
ريـــا وعيـــ. الفرعيتـــا  عـــن امتنا مـــا ألع ـــاء الفريـــا املخصـــ  واألمانـــة عيـــ. تنظـــيم اجتمـــا  الف

  عميدمث وناقشتا إسدام الفريا املخص    عمل املنتدى احملس ن.
و يبــ  اهليلتــا  الفرعيتــا  إىل الرئيســن املشــاركن ليفريــا املخصــ  القيــامث بــدعم مــن  -83

أعــال ث بإعــداد  82األمانــةث واســتناداا إىل املــوجا املقــدم عــن اجتمــا  الفريــا املشــار إليــه   الفقــرة 
أعـال  لينظـر فيـه خـالل  82ن مناقشات الفريا   اجتماعه املشار إليه   الفقـرة تقرير مفصل ع

  (.2017هليلة التنفي  وهيلة املشورة )تشرين الثاة/نوفمرب  47الدورة 
 30ودعــــ  اهليلتــــا  الفرعيتـــــا  األ ــــراا واملــــراقبن إىل أ  يقـــــدمواث   موعــــد أقصـــــا   -84

نــب املتميقــة بــالتنويو والتحــول القتصــادين والنتقــال ث آراءهــم بشــا  ا:وا2017أييول/ســبتمرب 
المادل ليقوة الماميةث وإياد الممـل الكـرع والو ـائف الالئقـة   سـياق التنميـة املسـتدامةث هبـدا 

هليلـــة  47تـــوفري مميومـــات يســـتفاد هبـــا   املناقشـــات الـــ  ســـتجري أثنـــاء املنتـــدى خـــالل الـــدورة 
ـــــة املشـــــورةث بشـــــا  ال ـــــة ألدو التنفيـــــ  وهيل ـــــ  فـــــرل  ات النم جـــــةث مبـــــاحتياجـــــات احملتمي   ذل

حيقـــات الممــل التدريبيــة الـــ  ســتنظم أثنــاء املنتـــدى بشــا  اســـتخدام أدوات  القــدراتث و  بنــاء
ــــدورة  ــــة املشــــورة )نيســــا /أبريل 48النم جــــة القتصــــاديةث خــــالل ال ــــار/ - هليلــــة التنفيــــ  وهيل  أي

 .(43)(2018 مايو

نررري  ترررأثير تنفيرررذ تررر ا ير التصررر   د رنرررألمج ع لررر  دد ألئفررر  طرائرررا ال نتررر ى ال   - ألء 
    جب اتفألق  ألسيس

 (األعمال جدول من( ب)13 الفرع  البند)

  ل  ادالا -1 
نظــرت هيلــة التنفيــ    هــ ا البنــد الفرعــ  مــن جــدول األعمــال   جيســتيدا املســتانفتن  -85

نفةث وافقــ  هيلــة التنفيــ  عيــ. النظــر اوىل املســتا:يســة األ و  .أيار/مــايو 18األوىل والثالثــةث   
)ب( مــن جــدول أعمــال 7  هــ ا البنــد الفرعــ  مــن جــدول األعمــال بــالقيا  مــو البنــد الفرعــ  

املشــورةث هيلــة التنفيــ  و  ةفريــا اتصــال يشــي    رئاســته رئيســا هيلــإ ــار هيلــة املشــورةث وذلــ    
ـــــةث    تونظـــــر  يســـــاعدتا الســـــيدة كوشـــــكو والســـــيد مـــــاركو. ـــــ ث   جيســـــتدا الثالث ـــــة التنفي هيل

 بانــه األ ــراا التنفيــ  هيلــة رئــيس أبيــ  ذاهتــاث ا:يســة و  الســتنتاجات الــواردة أدنــا  واعتمــدهتا.
 مـــ كرة حتـــديث   املشـــورة هيلـــة ورئـــيس مســـاعدته الر يـــة اـــري املشـــاورات ميســـري   إىل ســـيطيب
  .أدنا  86 الفقرة   إليدا املشار األفكار

 اال تنتألجأل  -٢ 
ث (44)  مـــ كرة األفكـــار الـــ  أعـــدها رئيســـا اهليلتـــن هيلـــة املشـــورةو  هيلـــة التنفيـــ نظـــرت  -86

باملناقشة ال  دارت خالل هاتن الدورتن بشا   رائـا املنتـدى املمـي بتـاثري تنفيـ   وأحا تا عيماا 
__________ 

 .  5ث الفقرة 21-/م أ11املقرر  (42)
. http://unfccc.int/5900ينبعـــ  لد ـــراا أ  تقـــدم آراءهـــا عـــن  ريـــا بوابـــة تقـــدع املميومـــات   الصـــفحة الشـــبكية   (43)

   .secretariat@unfccc.intراقبن أ  يرسيوا ورقاهتم بالربيد االلكيوة إىل المنوا  التايل  وينبع  ليم
   . http://unfccc.int/4908.phpتتاح عي. الرابط التايل   (44)

http://unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/4908.php
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 هيلة التنفيـ  وهيلـة املشـورة فق وات. تدابري التصدي وبرنامج عميه وو ائفه مبوجب اتفاق باريس
عي. أ  التوصـية الـ  يـري إعـدادها   إ ـار هـ ا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال لكـ  ينظـر 

)مؤمتر/اجتمــا  أ ــراا  فيدــا مــؤمتر األ ــراا المامــل بوصــفه اجتمــا  األ ــراا   اتفــاق بــاريس
مؤمتر/اجتمـــــا  أ ـــــراا  ستت ـــــمن   صـــــيااتدا  يبـــــاا إىلبـــــاريس( ويمتمـــــدها   دورتـــــه األوىلث 

 اخلطـوات االجرائيــة الالزمـة لتمكـن املنتـدى مــن أ   ـدم اتفـاق بـاريس مبوجــب أ  يتخـ  بـاريس
  .21-/م أ1املقرر  من 34و 33الفقرتن 

 أييــــول/ 30  موعــــد أقصــــا   ثماأل ــــراا واملــــراقبن إىل تقــــدع آرائدــــ اهليلتــــا ودعــــ   -87
         أعـــال ث  86ملشـــار إليدـــا   الفقـــرة مـــ كرة األفكـــار اىل إو  ةإىل املناقشـــ اســـتناداا  ث2017 ســـبتمرب

طرائــا املنتــدى املمــي بتــاثري تنفيــ  تــدابري التصــدي وبرنــامج بمناصــر ميموســة خاصــة ب فيمــا يتميــا
 . (45)عميه وو ائفه مبوجب اتفاق باريس

توجيــه رئيســ  اهليلتــنث حيقــة عمــل ســابقة حتــ  إىل األمانــة أ  تــنظمث  اهليلتــا و يبــ   -88
عيـ. عناصـر  رائـا تركـا شـورة يلـة املوهلهليلة التنفيـ   السابمة واألربمن ةدورتن قبل انمقاد الدور لي

 املنتدى املمي بتاثري تنفي  تدابري التصدي وبرنامج عميه وو ائفه مبوجب اتفاق باريس.
 مــ كرة األفكـار املشــار ثبـدعم مــن األمانـة ثأ  يســتكمال رئيسـيدماإىل  و يبـ  اهليلتــا  -89

 أعال . 88أعال  بمد حيقة الممل السابقة ليدورتن املشار إليدا   الفقرة  86إليدا   الفقرة 
عيمـــاا باآلثـــار التقديريـــة امليتبـــة   املياانيـــة عيـــ. األنشـــطة املقـــرر أ   وأحا ـــ  اهليلتـــا  -90

 .أعال  88تنف ها األمانة عمالا باألحكام الواردة   الفقرة 
إىل األمانة أ  ت طيو بـاالجراءات املطيوبـة   هـ   السـتنتاجات رهنـاا  اهليلتا  و يب  -91

 بتوافر املوارد املالية.

 مل  ردت ك ل كي ت  3مل ال ألا   14ال يألئ  ال ت لقة  أللفقر   -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(13 الفرع  البند)

 1٠-/ع أ1التق ع ال حرز في تنفيذ ال قرس  -اال 
 (األعمال جدول من( د)13  الفرع البند)

)ج( و)د( من جدول األعمال   جيسـتيدا 13  البندين الفرعين  ي نفلتانظرت هيلة  -92
لـرئيس ا اقـياح عيـ.ث املسـتانفة األوىل تدا  جيسـث التنفيـ  هيلـة واتفقـ  املستانفة والثالثـة. األوىل

ــن املمــي بتــاثري بــا  تمقــد املناقشــات املوضــوعية   إ ــار هــ ين البنــدين ا لفــرعين   املنتــدى احملسَّ
 الثالثـةث ا:يسـة و  )أ( من جدول األعمـال.13تنفي  تدابري التصدي بالقيا  مو البند الفرع  

 اقـياح عيـ. وبنـاء سـالة.امل هـ   بشا  استنتاجات أي إىل التوصل بمدم التنفي  هيلة الرئيس أبي 
 .واألربمن السابمة دورهتا   املسائل ه     النظر مواصية .عي التنفي  هيلة وافق  الرئيسث من
 

__________ 

  أعال . 42مثل احلاشية  (45)
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نطررررألق اال ررررت راض الرررر دس  ال قبرررر  للهرررر   ال ررررألل ي الط يرررر  ادجرررر   -سا   عشر
    جب االتفألقية دللتق ع ال ألع ال حرز نح  تحقيق 

 من جدول األعمال( 14)البند 

 ال  ادال  -1 
ـــة التنفيـــ    هـــ ا ا -93 لبنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جيســـتيدا األوىل املســـتانفة نظـــرت هيل

 جـدول مـن البنـد هـ ا   النظـر عيـ. األوىل املستانفةثتدا   جيسث التنفي  هيلة واتفق  والثالثة.
ل اتصـا فريـا إ ـار   املشـورة هيلـة أعمـال جدول من( ب)6 الفرع  البند مو بالقيا  األعمال

 هيلـة ونظـرت يرلنـدا(.آرلا )ارينـادا( والسـيد فرانـ  مـاكعفر  )يشـي    رئاسـته السـيد ليـو  تشـا
  .واعتمدهتا أدنا  الواردة الستنتاجات   الثالثةث جيستدا   التنفي ث

  تنتألجأل اال -٢ 
النظــر   نطــاق الســتمراض الــدوري املقبــل ليدــدا  هيلــة التنفيــ و  هيلــة املشــورةواصــي   -94

جــب التفاقيــة وليتقــدم المــام احملــرز حنــو حتقيقــه )املشــار إليــه فيمــا بمــد المــامل  الطويــل األجــل مبو 
ليوليــة الــ  أســندها إليدمــا مــؤمتر األ ــراا   دورتــه احلاديــة  بالســتمراض الــدوري املقبــل( وفقــاا 

 .(46)والمشرين
وأشـارت هيلـة املشـورة وهيلـة التنفيـ  إىل أ  مـؤمتر األ ـراا قـرر أ  جتـري الستمراضـات  -95
حقة عقب اعتماد تقرير تقييم  صادر عن الفريا احلكـوم  الـدويل املمـي بتعـري املنـاا أو كـل الال

 .(47)سبو سنوات عي. األقل
إىل أ ما أحا تا عيمااث   دورتيدما الرابمتن واألربمـن  أي اا تا  الفرعيتا  يلاهلوأشارت  -96

ية املتميقــة بــالتقييم المــامل    و  ســياق نطــاق الســتمراض الــدوري املقبــلث باألعمــال ذات الصــ
ث وعمييــــات الدراســــة 2018 إ ــــار فريــــا اتفــــاق بــــاريسث واحلــــوار التيســــرييث الــــ ي ســــيمقد  

. وأشارت اهليلتـا  الفرعيتـا  كـ ل  إىل  يـب مـؤمتر األ ـراا إىل هيلـة املشـورةث وهيلـة (48)التقنية
يـــة تســـريو عميدـــم بشـــا  برنـــامج التنفيــ ث وفريـــا اتفـــاق بـــاريسث واهليلـــات املنشـــاة مبوجــب التفاق

ث وإحالـــة النتـــائج إىل مـــؤمتر األ ـــراا   1-أتم /1املقـــرر مـــن  7-5الفقـــرات الممـــل املبـــن   
 .(49)( عي. أقص. تقدير2018ديسمرب  دورته الرابمة والمشرين )كانو  األول/

يـــة املمنيـــة إىل أ  مـــؤمتر األ ـــراا دعـــا اهليلـــة احلكوميـــة الدولتـــا  الفرعيتـــا  يلاهلوأشـــارت  -97
عـــن آثـــار الحـــيار المـــامل   2018بتعـــري املنـــاا )هيلـــة املنـــاا( إىل تقـــدع تقريـــر خـــال   عـــام 

درجــة ملويــة فــوق مســتويات مــا قبــل المصــر الصــناع  وعــن املســارات المامليــة ذات  1.5 بنســبة
 . (51) (50)الصية لنبماثات اازات الدفيلة

__________ 

 .10ث الفقرة 21-/م أ10املقرر  (46)
 .167ث الفقرة 17-/م أ2املقرر  (47)
(48) FCCC/SBSTA/2016/2 ؛ و46ث الفقرةFCCC/SBI/2016/8 132ث الفقرة. 
 .10ث الفقرة 22-/م أ1املقرر  (49)
 .21ث الفقرة 21-/م أ1املقرر  (50)
   درجة ملويةب. 1.5بمنوا  بالحيار المامل  بنسبة هيلة املناا سيكو  التقرير اخلال الصادر عن  (51)
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ث مبــــا   ذلــــ  2015-2013مراض أ  مــــن شــــا  اســــتتــــا  الفرعيتــــا  يلاهلولحظــــ   -98
 ُيستفاد مندا   الستمراض الدوري املقبل. جناحاته وإخفاقاتهث أ  يقدم دروساا 

وحرصــاا عيــ. الفماليــة والكفــاءة   الســتمراض الــدوري املقبــلث وجتنبــاا لزدواجيــة الممــل  -99
توكــول كيوتــو واتفــاق   إ ــار التفاقيــة وبرو  ــطيو هبــاث ةا لنتــائج األعمــال ذات الصــية املومراعــا

مـؤمتر  عي. التوصية مبشرو  مقرر ك  ينظر فيـهتا  الفرعيتا  يلاهلباريس واهليلات الفرعيةث اتفق  
 .(52)الثالثة والمشريناأل راا ويمتمد    دورته 

 الترتيبأل  ال ألصة  ألالجت ألعأل  الحك مية ال دلية -خألمس عشر
 (األعمال جدول من 15 البند)

   ادال ال -1 
ــــــــ    هــــــــ ا البنــــــــد مــــــــن جــــــــدول األعمــــــــال   جيســــــــتيدا األوىل  -100 نظــــــــرت هيلــــــــة التنفي

ـــــــــة. ـــــــــ  والثالث ـــــــــائا عييدـــــــــا ممروضـــــــــة وكان  FCCC/SBI/2017/INF.3و FCCC/SBI/2017/5 الوث
 ا:يســـة و . (53)ث والتقـــارير املتميقـــة هبـــ ا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــالFCCC/SBI/2017/INF.7و

 وافقــ  ذاهتــاث ا:يســة و  (.فيجــ ) األ ــراا ملــؤمتر املقبيــة الرئاســة عــن ممثــل ببيــا  أدىل األوىلث
 إ ــار فريــا اتصــال برئاســة الســيد    األعمــال جــدول مــن البنــد هــ ا   النظــر عيــ. التنفيــ  هيلــة

 الـواردة السـتنتاجات   الثالثـةث جيسـتدا   التنفيـ ث هيلـة ونظـرتكولن بي  )جـار سـييما (. 
  .اواعتمدهت أدنا 

  تنتألجأل اال -٢ 
 . FCCC/SBI/2017/5بالوثيقة  أحا   هيلة التنفي  عيماا  -101
وأحا   هيلة التنفي  عيماا مو التقدير باألعمـال التح ـريية الـ  اضـطيم  هبـا األمانـة  -102

ر تعري املنـاا الـ ي سـيمقد   مقـ بشا وحكومتا فيج  وأملانيا ل ما  جناح مؤمتر األمم املتحدة 
شـددت ث برئاسـة حكومـة فيجـ . و 2017األمانة المامة   بو ث أملانياث   تشرين الثاة/نوفمرب 

أتية اتبـا  مبـادج النفتـاح والشـفافية والشـمولث والتقيـد بـاالجراءات املتبمـة   عي.  التنفي  هيلة
 صنو القرار لدى وضو اليتيبات الالزمة ليمؤمتر. 

برنــامج عمــل اتفــاق بشــا  إحــراز تقــدم كبــري   املــؤمتر يــام ي ولحظــ  هيلــة التنفيــ  أنــه -103
بــاريسث إضــافة إىل مواصــية تنفيــ  الوليــات واملبــادرات األخــرى الراميــة إىل حتقيــا اهلــدا الندــائ  

 لالتفاقية وبروتوكول كيوتو امليحا هبا. 
دـــا األ ـــراا بـــاآلراء الـــ  أعربـــ  عناا و يبـــ  اهليلـــة الفرعيـــة إىل األمانـــة أ  حتـــيط عيمـــ -104

 بشـــا  المناصـــر الـــ  ميكـــن إدراجدـــا   جـــدويل األعمـــال املـــؤقتن ليـــدورة الثالثـــة والمشـــرين ملـــؤمتر
إىل أ ـا أقـرت  هيلـة التنفيـ . وأشـارت ؤمتر/اجتمـا  أ ـراا كيوتـواأل راا والدورة الثالثـة عشـرة مل

هيلــة  وأشــارت .ريسمؤمتر/اجتمــا  أ ــراا بــاأثنــاء ا:ــاء األول مــن دورهتــا األوىل جــدول أعمــال 
 .22-/م أ1املقرر من  11الفقرة و  ث1-/م أت1املقرر من  10الفقرة اا إىل التنفي  أي 

__________ 

  .FCCC/SBI/2017/L.1/Add.1لال ال  عي. ن  مشرو  املقررث انظر الوثيقة  (52)
 أعال . 31مثل احلاشية (53)
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وأشــــارت هيلــــة التنفيــــ  إىل رابــــة األ ــــراا   الســــتفادة القصــــوى مــــن الوقــــ  املتــــاح  -105
ا لك  يتسـ  ليديلات الفرعية الثالث ليندوض بمميدا أثناء الدورة الثالثة والمشرين ملؤمتر األ را

 . 2018بربنامج عمل اتفاق باريس   عام املتميقة عمال األالنتداء   توقي  مناسب من 
 و  ه ا الصددث أوص  هيلة التنفي  با  ُ تتم أعمال هيلة املشورة وهيلة التنفي  وفريا  -106

ة أمــورث إتاحــة تشــرين الثــاة/نوفمربث ليتســ ث   ميــ 15اتفـاق بــاريس ةيــول  دــر يــوم األربمــاء 
ا:ــاء  ءبــديتســ  لو ث امشــاريو النصــول اميــو اليعــات الر يــة الســ  لدمــم املتحــدة لعتمادهــ
أ   احلاليـة واملقبيـة إىل تنالرفيو املستوى بمد  در اليوم نفسه. وعييـهث دعـ  هيلـة التنفيـ  الرئاسـ

ترتيبــات تفاصــيل  اليمســات الندائيــة عيــ. ثالتشــاور مــو األمانــة ومكتــب مــؤمتر األ ــرااب ت ــوث
 عقد الدورة الثالثة والمشرين ملؤمتر األ رااث مبا   ذل  ترتيبات ا:اء الرفيو املستوى.

ووافقــ  هيلــة التنفيــ  عيــ. مواصــية ممارســة عقــد جيســات مشــيكة بــن جمــالس االدارة  -107
يل الوزراء واـريهم خالل ا:اء الرفيو املستوىث و يب  إىل األمانة ا اذ اليتيبات الالزمة لك  يد

مــن رؤســاء الوفــود ببيانــات و نيــة وجيــاة يوصــ. بــال تتجــاوز مــدهتا ثــالث دقــائاث وليــديل ممثيــو 
املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات اــري احلكوميــة ببيانــات وجيــاة يوصــ. بــال تتجــاوز مــدهتا 

  دقيقتن.
 املنـاا واحلـدث الرفيـو املسـتوىوشددت هيلة التنفي  عي. أتية تمايا الممـل بشـا  تعـري  -108

بشـــا  تمايــا االجــراءات املتميقـــة باملنــاا الــ ي ســـيمقد خــالل الــدورة الثالثـــة  الصــادر تكييــف بــه
 والمشرين ملؤمتر األ راا.

وأعربــ  هيلــة التنفيــ  عــن تقــديرها حلكومــة بولنــدا عيــ. عرضــدا است ــافة الــدورة الرابمــة  -109
 . 2018ألول/ديسمرب والمشرين ملؤمتر األ راا   كانو  ا

وكـررت هيلـة التنفيــ  االعـراب عــن تقـديرها ليتمـاو  النــاجا بـن الرئاســة احلاليـة والرئاســة  -110
 املقبية   التح ري ليدورة الثالثة والمشرين ملؤمتر األ راا.

وأشــــارت هيلــــة التنفيــــ  إىل أنــــهث متاشــــياا مــــو مبــــدأ التنــــاوب بــــن اوموعــــات االقييميــــةث  -111
مـــن ( 2019)تشـــرين الثـــاة/نوفمرب يس الـــدورة اخلامســـة والمشـــرين ملـــؤمتر األ ـــراا ســـيكو  رئـــ

 )تشــرين الثــاة/جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب ورئــيس الــدورة السادســة والمشــرين 
ودعـ  هيلـة التنفيـ  األ ـراا إىل  مـن جمموعـة دول أوروبـا العربيـة ودول أخـرى.( 2020نوفمرب 

  لست افة الدورة اخلامسة والمشرين والدورة السادسة والمشرين ملؤمتر األ راا. التقدم بمروض
 2022  عــام  ةلــدور جيســات اوأوصــ  هيلــة التنفيــ  باملواعيــد التاليــة لفــيات انمقــاد  -112

 لينظر فيدا مؤمتر األ راا   دورته الثالثة والمشرين 
حايرا /يونيــــــه إىل يــــــوم  6ثنــــــن   مــــــن يــــــوم الجيســــــات الــــــدورة فــــــية األوىلال )أ( 
  حايرا /يونيه؛ 16 اخلميس
تشــرين الثـاة/نوفمرب إىل يــوم  7  مـن يــوم الثنـن يسـات الــدورة: ثانيــةالفـية ال )ب( 
 تشرين الثاة/نوفمرب. 18ا:ممة 
لكفالــــة التنســــيا  تنالفــــرعي ناهليلتــــئيســــا ورحبــــ  هيلــــة التنفيــــ  بــــا:دود الــــ  يبــــ هلا ر  -113
نظـــر فيدـــا تســـاق واالدارة ومراعـــاة األصـــول الواجبـــة فيمـــا يتميـــا باملســـائل ذات الصـــية الـــ  والت



FCCC/SBI/2017/7 

GE.17-10909 26 

. و  هـ ا الصـددث أوصـ  هيلـة التنفيـ  بـا  تمقـد ةقـرر ضمن احلدود الامنية املتا ث الفرعي ا اهليلت
ث تحــديالاجتماعــات تقييميــة منتظمــة لتقيــيم التقــدم احملــرزث ودعــ  اهليلــة األمانــة إىل أ  تواصــل 

تمقــب التقــدم احملــرز فيمــا يتميــا بربنــامج الممــل الناشــ  عــن الطيبــات ذات الصــية املنــتظم لنظــام 
 . 21-/م أ1الواردة   املقرر 

  تنظـــيم  ثالتشـــاور مـــو األمانـــةث بلنظـــراوشـــجم  هيلـــة التنفيـــ  رؤســـاء اهليلـــات عيـــ.  -114
يانــاتث بعيــة حتســن إدارة اجتماعــات عامــة مشــيكة ليديلــات الفرعيــة مــن أجــل الســتما  إىل الب

 الوق  وتمايا اتساق وتنسيا النظر   املسائل من جانب ميو اهليلات. 
ــــد  -115 ــــ  بتمــــديل مواعي ــــة التنفي ــــدورة عــــام   :يســــات فــــية األوىلالوأوصــــ  هيل  2018ال

ث ومـن 2018أيار/مـايو  11نيسـا /أبريل إىل يـوم ا:ممـة  30ثنـن من يـوم اللتصبا  2019و
  ث عي. التوايل.2019حايرا /يونيه  28إىل يوم ا:ممة  حايرا /يونيه 17 ثننيوم ال
وأكــــدت هيلــــة التنفيــــ  أتيــــة مبــــدأي تــــول وشــــفافية عمييــــة التفاقيــــة اال اريــــة وأتيــــة  -116

املشاركة الفمالة من ِقبل ا:دات املمنية من اري األ راا ومساتتدا   املـداولت بشـا  املسـائل 
  املوضوعية.

املتميـا بـاراء األ ـراا واملنظمـات املراقبـة  (54)وأحا   هيلة التنفي  عيماا بالتقرير املوجا -117
ووكــالت األمــم املتحــدة املدتمــة بشــا  فــرل تمايــا املشــاركة الفمالــة مــن ِقبــل ا:دــات املمنيــة مــن 

لممــل ث والتقريــر املــوجا عــن حيقــة ا21-/م أ1بعيــة تمايــا تنفيــ  أحكــام املقــرر  (55)اــري األ ــراا
لفمالــــة شــــاركة ااملبشــــا  فــــرل زيــــادة تمايــــا  (56)2017أيار/مــــايو  9املمقــــودة أثنــــاء الــــدورة   

 . 21-/م أ1يجدات املمنية من اري األ راا لدعم تنفي  أحكام املقرر ل
وأعربـــ  هيلـــة التنفيـــ  عـــن تقـــديرها ليمشـــاركة النشـــطة مـــن جانـــب األ ـــراا وا:دـــات  -118

أعـال ث  117يقة الممل املمقودة أثناء الدورة املشار إليدا   الفقـرة املمنية من اري األ راا   ح
 التبادل البناء لملراء. بورحب  باوموعة الواسمة من املقيحات و 

وحـــددت هيلـــة التنفيـــ  فـــرل مواصـــية تمايـــا انفتـــاح وشـــفافية وتـــول املشـــاركة الفمالــــة  -119
ت واآلراء ال  أُعرب عندا   حيقة الممـل ا يمكس املقيحاممليجدات املمنية من اري األ رااث 

 املمقودة أثناء الدورةث عن  ريا مية أمور مندا 
دعـــوة رؤســـاء اهليلـــات الفرعيـــة واهليلـــات املنشـــاةث رهنـــاا بتـــوافر التمويـــل والوقـــ   )أ( 

 واحلياث إىل الضطال  مبا يي  
الت زيـــادة الفـــرل املتاحـــة ليمنظمـــات املمتمـــدة بصـــفة مراقـــب لتقـــدع مـــداخ '1'

 الممل؛تقدم وإحا ات موجاة بصورة منتظمة بشا  

__________ 

(54) FCCC/SBI/2017/INF.3. 
ث وجــاء   الديباجــة عيــ. ســبيل املثــال  21-/م أ1يــرد مصــطيا با:دــات املمنيــة مــن اــري األ ــرااب   املقــرر  (55)

مبـا   ذلـ  اوتمـو املـدة والقطـا  اخلـال واملؤسسـات املاليـة واملـد  واريهـا با:دات املمنية من اري األ رااث 
 والشموب األصييةب. ثاحمليية تمن السيطات دو  الو نيةث واوتمما

(56) FCCC/SBI/2017/INF.7. 
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زيــادة الســتفادة مــن مــدخالت ا:دــات املمنيــة مــن اــري األ ــراا   حيقــات  '2'
 ؛ورقات املميوماتالممل والجتماعات التقنيةث وك ل  من خالل 

 تشجيو الرئاسات املقبيةث رهناا بتوافر املواردث عي. ما يي   )ب( 
املنظمـــات اـــري احلكوميـــة املمتمـــدة مـــن إجـــراء  استكشـــاا ســـبل متكـــن فلـــات '1'

حوار مفتوح مـو األ ـرااث حيـث يكـو  وضـو جـدول األعمـال وكـ ل  برجمـة 
احلوار عميية مشيكة بن فلـات املنظمـات اـري احلكوميـةث والرئاسـةث واملكتـبث 

القت ــاءث عيــ. أســاس أ  نتــائج أي حــوار مــن هــ ا القبيــل  حســبواألمانــةث 
 ابو عمييـة التفاقيـة اال اريـة وحتيم ث فقط ةيعاقنإيمة ينبع  أ  تكو  ذات ق

 األ راا؛  تقودها ال
و   ممـــول بـــهالقيـــامث   إ ـــار الممييـــات القائمـــة ومشـــرو  النظـــام الـــداخي  امل '2'

إ ار بنـود جـدول األعمـال الـراهنث باستكشـاا سـبل تبـادل املميومـات بشـا  
اركة عامة ا:مدور ووصـوله أف ل املمارسات والثعرات والتحديات املتميقة مبش

 إىل املميومات فيما يتميا باملساتات احملددة و نياا وخطط التكيف الو نية؛ 
 دعوة األمانةث رهناا بتوافر املواردث إىل القيام مبا يي   )ج( 
استكشــاا ســبل تمايــا قــدرات نظــام التســجيل االلكــيوة لكــ  يتــيا مشــاركة  '1'

ل األ ــراا والــدول املراقبــةث ومنظمــات لتيــف الفلــات بصــورة أكثــر مرونــةث مثــ
األمم املتحدةث واملنظمات الدولية اري احلكوميـة املمتمـدة واخلـرباء املـدعوين إىل 

 املشاركة   أحداث ًددة؛
تمايـــا املمارســـات القائمـــة مـــن أجـــل تيســـري مشـــاركة ا:دـــات املمنيـــة مـــن اـــري  '2'

 ية اال ارية؛األ راا بعية تمايا انفتاح وشفافية وتول عميية التفاق
زيـــادة تمايـــا وصـــول األ ـــراا إىل املميومـــات املقدمـــة مـــن ا:دـــات املمنيـــة مـــن  '3'

 األ راا؛ اري
مواصـــية التشـــجيو عيـــ. املشـــاركة مـــن خـــالل الوســـائل االلكيونيـــة املمـــازة بعيـــة  '4'

ــــة  دعــــم مشــــاركة ميــــو ا:دــــات املمنيــــة مــــن اــــري األ ــــراا   عمييــــة التفاقي
 ة هلا. اال ارية وتمايا الفرل املتاح

ودعــ  هيلــة التنفيــ  األ ــراا وا:دــات املمنيــة مــن اــري األ ــراا إىل أ  تقــدم آراءهــاث  -120
ث ووافقـــ  عيـــ. القيـــام   الـــدورة الثامنـــة واألربمـــن هليلـــة 2018كـــانو  الثاة/ينـــاير   31ةيـــول 
دـــات التقـــدم احملـــرز   تنفيـــ  اســتنتاجات هيلـــة التنفيـــ  بشـــا  مشـــاركة ا:الوقوا عيـــ. بـــالتنفيــ  

  بعية النظر   كيفية زيادة تمايا ه   املشاركة. (57)املمنية من اري األ راا

__________ 

ث FCCC/SBI/2011/7هنــا  المديــد مــن الســتنتاجات املتميقــة مبشــاركة املــراقبنث وعيــ. وجــه اخلصــول الوثيقــة  (57)
 . 178-175الفقرات 
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ألنشـطة املقـرر أ  عيـ. اوأحا   هيلة التنفيـ  عيمـاا باآلثـار التقديريـة امليتبـة   املياانيـة  -121
هتــا و يبــ  إىل األمانــة أ  ت ــطيو بإجراءا أعــال . 119تنفــ ها األمانــة واملشــار إليدــا   الفقــرة 

  املطيوبة   ه   الستنتاجات رهناا بتوافر املوارد.

 ال يألئ  اإلااسية دال أللية دال ر يية - ألاس عشر
 (األعمال جدول من 16 البند)

 ٢٠19-٢٠18ال ينانية البرنألمجية لفتر  الينتيل  -ألف 
 ( من جدول األعمال(أ)16)البند الفرع  

 دال ت لقة  ألل ينانية ال يألئ  ادخرى ال أللية  - ألء 
 )ب( من جدول األعمال( 16)البند الفرع  

 ال  ادال  -1 
)أ( و)ب( من جدول األعمال   جيسـتيدا 16نظرت هيلة التنفي    البندين الفرعين  -122

 Add.2و Add.1و FCCC/SBI/2017/4 الوثـــائا عييدـــا ممروضـــة وكانـــ  األوىل املســـتانفة والثالثـــة.
 الـرئيس دعـا املسـتانفةث األوىل ا:يسة و  .ببيانن  رفن ممثال وأدىل. FCCC/SBI/2017/INF.4و
عــن األمانــة إىل تقــدع تقريــر شــفوي  )أ( ودعــا ممــثالا 16مــن التنفيــ ي إىل تقــدع البنــد الفرعــ  األ

. و  ا:يســة نفســداث اتفقــ  هيلــة التنفيــ  عيــ. النظــر   البنــد (58))ب(16بشــا  البنــد الفرعــ  
 والسـيد )أ(   إ ـار فريـا اتصـال يشـي    رئاسـته السـيد جـورج بورسـتين  )النـرويج(16ع  الفر 

توس  مبانو مبانو )مدورية الكونعو الدميقرا ية(. وحل السيد أمينا يـاوفويل )فيجـ ( ًـل السـيد 
هيلـة مبانو مبانوث ال ي اضطر إىل معادرة املؤمترث أثنـاء سـري الـدورة. و  ا:يسـة نفسـداث اتفقـ  

عيــ. النظــر   املياانيــة املقيحــة لســجل املمــامالت الــدويل ومندجيــة حتصــيل رســومه  التنفيــ  أي ــاا 
الســـيدة لـــورانس مــــورتي   ه  فريـــا فرعــــ  مســـتقل تيســـر أعمالــــ 2019-2018لفـــية الســـنتن 

ـــة التنفيـــ  كـــ ل  أ  ينظـــر فريـــا التصـــال  )سويســـرا(. و  ا:يســـة األوىل املســـتانفةث اتفقـــ  هيل
ث املقدمــة   إ ــار البنــد FCCC/SBI/2017/INF.4)أ(   الوثيقــة 16شــا   إ ــار البنــد الفرعــ  املن

 )ب(.16الفرع  
 .واعتمدهتا أدنا  الواردة الستنتاجات   الثالثةث جيستدا   التنفي ث هيلة ونظرت -123

  تنتألجأل اال -٢ 
 واملياانيـة 2019-2018 السـنتن لفـية حةاملقي  الربناجمية املياانية   هيلة التنفي  نظرت -124
   .(59)2019-2018 السنتن لفية الدويل املمامالت بسجل املتميقة املقيحة

عيـــ. مياانيـــٍة برناجميـــة  ثالمشـــرينو  الثالثـــة دورتـــه   األ ـــرااث مـــؤمتر يوافـــا بـــا  وأوصـــ  -125
  .2019-2018 يورو لفية السنتن 56 889 092أساسية مببي  

__________ 

)ب( 16)أ( ونسـخة التقريـر الشـفوي لدمانـة عـن البنـد الفرعـ  16عـرض األمـن التنفيـ ي بشـا  البنـد الفرعـ   (58)
  . http://unfccc.int/10248من جدول األعمال متاحا    المنوا  التايل  

(59) . Add.2و FCCC/SBI/2017/4 

http://unfccc.int/10248
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 ث2018 لمــــام باشــــياكاهتا األ ــــراا بإخطــــار التنفيــــ ي لدمــــن التنفيــــ  هيلــــة وأذنــــ  -126
احلسبا  املساتة السـنوية    خ أ  تؤ  بمد أعال ث 125 الفقرة   الوارد املياانية مبي  إىل استناداا 

  يورو. 766 938قدرها البال  امل يف البيد اخلاصة املقدمة من حكومة 

 الســنوية برســومدا املمنيــة األ ــراا بإخطــار التنفيــ ي لدمــن أي ــاا  التنفيــ  لــةهي وأذنــ  -127
 ومــن إيــا ث واســتخدامدا الــدويل املمــامالت بســجل الــو ي ســجيدا ربــط أجــل مــن 2018 لمــام
  ذات الصية ال  ينف ها مدير سجل املمامالت الدويل. األنشطة أجل

تمـد ث دو  املسـاس بالممييـات املقبيـةث وثيقـةا منقحـة  و يب  هيلة التنفيـ  إىل األمانـة أ  -128
 FCCC/SBI/2017/4/Add.1 ربنـــامج الممـــل مـــو بيـــا  لصصـــات املياانيـــة عيـــ. أســـاس الـــوثيقتنل
وعيــ. أســاس املــدخالت الــواردة واآلراء الــ  أعربــ  عندــا األ ــرااث   FCCC/SBI/2017/INF.8و

  األربمن.ك  تنظر فيدا هيلة التنفي    دورهتا السابمة و 

و يبــ  هيلــة التنفيــ  إىل األمانــة أ  تــنظم حيقــة عمــل تقنيــةث رهنــاا بتــوافر املــوارد املاليــةث  -129
تُمقد عي. هامش دورهتا السابمة واألربمنث وذل  هبـدا مناقشـة السـبل املمكنـة لايـادة الكفـاءة 

و الشبك  لالتفاقيـة بمـن والشفافية   عميية وضو املياانيةث مو أخ  املميومات املتاحة عي. املوق
 العتبارث مبا فيدا مسائل من قبيل 

 خيارات زيادة مرونة األموال   الصندوق الستلماة لدنشطة التكمييية؛ )أ( 

 سبل مما:ة الشياكات اري املسددة   املياانية األساسية؛ )ب( 

فاقيــــة تعــــري  صــــي  املــــوارد   الصــــندوق الســــتلماة ليمياانيــــة األساســــية لت )ج( 
 املنااث والصندوق الستلماة لدنشطة التكمييية؛

 تداول. مستوى احتيا   رأس املال امل )د( 

حيقــة الممــل التقنيــة املشــار  نتــائجو يبــ  هيلــة التنفيــ  إىل رئيســدا أ  يقــدم تقريــراا عــن  -130
ألربمـنث وذلـ  بعيـة أعال  لك  تنظر فيه هيلة التنفيـ    دورهتـا السـابمة وا 129إليدا   الفقرة 

 تقدع توجيدات إىل األمانة بشا  تنفي  املياانية الربناجمية.

نتـــائج حيقـــة الممـــل التقنيـــة عـــن ىل األمانـــة أي ـــاا أ  تمـــد تقريـــراا إ التنفيـــ  هيلـــة و يبـــ  -131
  أعال  ك  تنظر فيه هيلة التنفي    دورهتا الثامنة واألربمن. 129امل كورة   الفقرة 

املياانيــــــــة الربناجميــــــــة لفـــــــــية بشــــــــا  وصــــــــ  هيلــــــــة التنفيــــــــ  بوضــــــــو مشــــــــرو  مقــــــــرر وأ -132
كـــ  ينظـــر فيـــه ويمتمـــد  مـــؤمتر األ ـــراا   دورتـــه الثالثـــة والمشـــرينث   2019-2018 الســـنتن

دورتـه األوىل    ا:ـاء الثـاة مـن ثأ  حيـيط عيمـاا بـاملقررإىل اجتما  أ راا بـاريس /مؤمتردع  و 
 أي ـاا  التنفيـ  هيلـة وأوصـ . (60)بمـد أ  يمتمـد  مـؤمتر األ ـراا ث(2017)تشرين الثاة/نوفمرب 

 عيــ. مندــا ينطبــا مــا وفــا 2019-2018 الســنتن لفــية الربناجميــة املياانيــةبشــا   مقــرر مبشــرو 
 .(61)  دورته الثالثة عشرة ويمتمد  مؤمتر/اجتما  أ راا كيوتو فيه ينظر ك  كيوتو بروتوكول

__________ 

 .FCCC/SBI/2017/7/Add.1ظر الوثيقة لال ال  عي. ن  مشرو  املقررث ان   (60)
 .FCCC/SBI/2017/7/Add.1لال ال  عي. ن  مشرو  املقررث انظر الوثيقة  (61)
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مياانيـــة ســـجل املمـــامالت الـــدويل بشـــا   مقـــرر مبشـــرو  كـــ ل   التنفيـــ هيلـــة وأوصـــ  -133
مؤمتر/اجتمـــا  أ ـــراا   فيـــه ينظـــر كـــ  2019-2018ومندجيـــة حتصـــيل رســـومه لفـــية الســـنتن 

  .(62)  دورته الثالثة عشرة ويمتمد  كيوتو

 م اصلة ا ت راض مهألع ادمألنة دع ليألتهأل -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(16)البند 

  ال  ادال -1 
نظــــرت هيلــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتيدا األوىل  -134

 التنفيـ ث هيلة ونظرت .FCCC/SBI/2017/INF.6 الوثيقة عييدا ممروضة وكان  املستانفة والثالثة.
 األ ـراا الـرئيس رذك ـ ذلـ ث وبمـد .واعتمـدهتا أدنـا  الواردة الستنتاجات   الثالثةث جيستدا  
ث ألمانـة وعميياهتـا ســنوياا ا مدـام اسـتمراض عيـ. وافقــ  التنفيـ  هليلـة والمشـرين احلاديـة الـدورة بـا 

وأ  هيلــة التنفيــ  ســتنظر   هــ ا البنــد الفرعــ  مــن جــدول األعمــال مــن جديــد   دورهتــا الثامنــة 
  واألربمن.

  تنتألجأل اال -٢ 
لــ  قــدمدا األمــن التنفيــ ي بشــا  املمارســات عيمــاا باملميومــات ا هيلــة التنفيــ أحا ــ   -135

املمدودة ل ما  الشـفافية   اختيـار الرؤسـاء التنفيـ ين لالتفاقيـة اال اريـة وبـرامج األمـم املتحـدة 
  .(63)ذات الصيةاملرتبطة هبا صصة واملنظمات والوكالت املتخ

ـــة التنفيـــ  مـــو التقـــدير اآلراء الـــ  أعربـــ  عندـــا األ ـــر  -136 اا بشـــا  ضـــما  ولحظـــ  هيل
  الشفافية التامة   عمييات اختيار األمن التنفي ي ونائبه.

أ  عمييـة اختيـار نائـب لدمـن التنفيـ ي مـؤخراا برتبـة أمـن  ولحظ  هيلة التنفي  أي ـاا  -137
 ملبادج األمم املتحدة وممارساهتا.  عام مساعد قد جرت وفقاا 

ث ســـتظل اال اريـــة ة املتبمـــة   أمانـــة التفاقيـــةليممارســـ وفقـــاا  ثوأكـــدت هيلـــة التنفيـــ  أنـــه -138
عيـ. عميية اختيار األمن التنفي ي ونائبه   املسـتقبل مراعيـة ملبـادج األمـم املتحـدة واملمارسـات 

أعال ث مبا يشـمل إتاحـة املميومـات   الوقـ   135املبن   امل كرة املشار إليدا   الفقرة النحو 
  راا عن  ريا مكتبه ل ما  الشفافية الكامية. املناسب والتشاور مو مؤمتر األ

 تنفيذ اتفألق ال قر  -اال 
 (األعمال جدول من( د)16 البند)

 ال  ادال  -1 
نظــــرت هيلــــة التنفيــــ    هــــ ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال   جيســــتيدا األوىل  -139

 الفرعـ ث البنـد هـ ا عـرض إىل التنفيـ ي األمـن الـرئيس دعا األوىلث ا:يسة و  املستانفة والثالثة.

__________ 

 .FCCC/SBI/2017/7/Add.1لال ال  عي. ن  مشرو  املقررث انظر الوثيقة  (62)
(63) FCCC/SBI/2017/INF.6 .  
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. و  ا:يســة نفســداث (64)ببيــا  االدلء إىل لدمانــةث امل ــيف البيــد أملانيــاث حكومــة ممثــل دعــا مث
اتفق  هيلة التنفي  عي. اقياح الرئيس بإعداد مشرو  اسـتنتاجات بشـا  هـ   املسـالةث مبسـاعدة 

   الثالثـــــةث جيســـــتدا   التنفيـــــ ث هيلـــــة تونظـــــر مـــــن األمانـــــة وبتشـــــاور مـــــو األ ـــــراا املدتمـــــة. 
 .واعتمدهتا أدنا  الواردة الستنتاجات

  تنتألجأل اال -٢ 
من األمـن التنفيـ ي وممثـل حكومـة البيـد  قدمةأحا   هيلة التنفي  عيماا باملميومات امل -140

التـابو لدمـم وضو املخططات وإنشاء مبـ  إضـا    جمم ـو املقـر رز   امل يف بشا  التقدم احمل
. وكـررت 2020 املتحدةث والـ ي سـيمكن مـن وجـود األمانـة بكاميدـا   املقـر نفسـه ةيـول عـام

هيلـــة التنفيـــ  التمبـــري عـــن ارتياحدـــا إزاء التســـديالت املمتـــازة الـــ  يتيحدـــا مركـــا املـــؤمترات ا:ديـــد 
ألمانـــة أ  ث و يبـــ  مـــن ا2015لـــدورات واجتماعـــات التفاقيـــة اال اريـــة منـــ  افتتاحـــه   عـــام 

تواصل الستفادة بصورة قصوى من املرافا املكتبية اخلاصـة باألمانـة ومركـا املـؤمترات لمقـد دورات 
واجتماعات التفاقية اال اريةث بعية تقيي  التكاليف ومواصية حتسـن اخلـدمات املتاحـة   مقـر 

 األمانة.
ة عيـ. مواصـية دعمدمـا امل يف ومدينة بو  امل ـيفالبيد وشكرت هيلة التنفي  حكومة  -141

لــدورات واجتماعــات التفاقيــة اال اريــة   مقــر األمانــةث مبــا   ذلــ  املســاتات املاليــة اخلاصــة 
امل ـــيف لـــدورات اهليلـــات الفرعيـــة الدائمـــة واألفرقـــة الماميـــة البيـــد املتكـــررة الـــ  تقـــدمدا حكومـــة 

ود املشـيكة احلاليـة الـ  تبـ هلا املخصصة املمقودة   بو . ولحظ  هيلة التنفي  مو التقدير ا:دـ
امل يف ومدينة بو  واريتا مـن ا:دـات صـاحبة املصـيحة مـن أجـل تـوفري البيد األمانة وحكومة 

التســديالت واخلـــدمات الالزمـــة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املمــي بتعـــري املنـــاا املامـــو عقـــد    بـــو    
 .2017تشرين الثاة/نوفمرب 

امل ــيف واألمانــة واريتــا مــن البيــد بالتمــاو  املســتمر بــن حكومــة  ورحبــ  هيلــة التنفيــ  -142
ا:دــــات صــــاحبة املصــــيحة   مســــائل مــــن قبيــــل الجتماعــــات ومرافــــا املكاتــــبث ف ــــالا عــــن 

وشـجم  هيلـة التنفيـ  حكومـة  اخلدمات واملميومات املمازة املتاحة ليمشـاركن   الجتماعـات.
  ي. عميية املشاورات الوثيقة واملنتظمة ه  .امل يف واألمانة عي. احلفا  عالبيد 
ثــة عــن هــ    -143 و يبــ  هيلــة التنفيــ  إىل األمانــة امل ــ    تاويــد األ ــراا مبميومــات ًد 

التفاقيــةث ودعــ  حكومــة ل الشــبك  وقــواملا:وانــب واريهــا مــن جوانــب تنفيــ  اتفــاق املقــر عيــ. 
قـــــــدع تقريـــــــر إىل هيلـــــــة التنفيـــــــ    دورهتـــــــا اخلمســـــــن البيـــــــد امل ـــــــيف واألمـــــــن التنفيـــــــ ي إىل ت

 ( عم ا أحرز من تقدم.2019 ه)حايرا /يوني

 ميألئ  أخرى - أل   عشر
 (األعمال جدول من 17 البند)

         جـــدول األعمـــال   جيســـتدا األوىل املســـتانفة. مـــن البنـــد هـــ ا  هيلـــة التنفيـــ   نظـــرت -144
  .رىأخ مسائل أية األ راا تثر و 

__________ 

  . http://unfccc.int/10248 المنوا  التايل  عرض األمن التنفي ي وبيا  حكومة البيد امل يف متاحا    (64)

http://unfccc.int/10248
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 اختتألع ال دس  دالتقرير ال ت لا  هأل -ثألمل عشر
 (األعمال جدول من 18 البند)

  رت ر ادطرا  في ادست  الثأللثة دال شريل ال قب  لرئيس الخطألب  -1 
أيار/مايو )ا:يسة الثالثة(ث رحـب  18قبل افتتاح ا:يسة المامة اخلتامية هليلة التنفي     -145

نفيــ  بــرئيس وزراء فيجــ ث الســيد فرانــ  باينيمارامــاث الــ ي خا ــب املنــدوبن مــن رئــيس هيلــة الت
ث   خطابـــهث رؤيتـــه لرئاســـة املنصـــة بصـــفته الـــرئيس املقبـــل ليـــدورة الثالثـــة والمشـــرين ليمـــؤمتر. وبـــنَّ 

   ليــدورة الثالثــة والمشــرين ليمــؤمترالشــبك  وقــو املليــدورة الثالثــة والمشــرين ليمــؤمتر وأ يــا فيجــ  
 . (66)فيج   رض فيديو يظدر آثار تعري املناا . وعُ (65)ج في

 اآلثألس ال ترتبة في اإلااس  دال ينانية -٢ 
تقييمـاا أوليـاا ملـا ييتـب عيـ. السـتنتاجات    ا:يسة الثالثة املستانفةث قـدم ممثـل لدمانـة -146

مـــن  15قـــاا ألحكـــام املـــادة الـــدورة مـــن آثـــار   االدارة واملياانيـــةث وذلـــ  وفهـــ   املمتمـــدة خـــالل 
 مشرو  النظام الداخي  املممول به.

رت هيلــة التنفيــ  بــا  املفاوضــات الــ  جــرت أثنــاء الــدورة متخ ــ  عــن عــدد مــن خِطــوأُ  -147
األنشـــطة الـــ  تقت ـــ  مايـــداا مـــن الـــدعم مـــن األمانـــة وتســـتيام مـــوارد إضـــافية زيـــادة عيـــ. املياانيـــة 

  يي  ما األنشطة ه   وتشمل .2017-2016ا لفية السنتن األساسية واملياانية املوافا عييد
ث بتطــــوير التكنولوجيــــا هيلــــة التنفيــــ  مــــن جــــدول أعمــــال 10  إ ــــار البنــــد  )أ( 

ونقيدا  نطاق و رائـا التقيـيم الـدوري آلليـة التكنولوجيـا فيمـا يتميـا بـدعم تنفيـ  اتفـاق بـاريسبث 
ربـة املكتسـبة والـدروس املسـتفادة وأف ـل املمارسـات   إعداد ورقة تقنيـة عـن التج ستتوىل األمانة

إجـــراء عمييـــات اســـتمراض لتيــــف اليتيبـــات مبوجـــب التفاقيـــة وبروتوكــــول كيوتـــو ضـــمن املــــوارد 
 املتاحة؛
 رائــــــا املنتــــــدى )ب( مــــــن جــــــدول األعمــــــالث ب13  إ ــــــار البنــــــد الفرعــــــ   )ب( 

بث ســييام متويــل فــه مبوجــب اتفــاق بــاريسبتــاثري تنفيــ  تــدابري التصــدي وبرنــامج عميــه وو ائ املمــي
يورو لتنظـيم حيقـة عمـل سـابقة ليـدورة السـابمة واألربمـن لكـل مـن هيلـة التنفيـ   35 000مببي  

 أعمـال جـدول مـن( أ)7 البنـد إ ـار   نفسـدا التكـاليفسـتيام  األ ـرااث ولميـموهيلـة املشـورة. 
 ؛املشورة هيلة

لث باليتيبـــات اخلاصـــة بالجتماعـــات مـــن جـــدول األعمـــا 15  إ ـــار البنـــد  )ج( 
نظام التسجيل االلكـيوة مـن قدرة يورو لتمايا  178000احلكومية الدوليةبث سييام متويل مببي  

أجــل اســتيماب مشــاركة أكثــر مرونــة ملختيــف فلــات املشــاركن وتيســري مــو اآلراء مــن األ ــراا 
 وا:دات املمنية من اري األ راا.

__________ 

(65) https://cop23.com.fj/ . 
-http://newsroom.unfccc.int/cop-23-bonn/frank-bainimarama-addressed-delegates-at-theانظـــــــــــــــــــــــــــــر  (66)

closing-plenary-of-the-sbi-in-bonn/. 

https://cop23.com.fj/
http://newsroom.unfccc.int/cop-23-bonn/frank-bainimarama-addressed-delegates-at-the-closing-plenary-of-the-sbi-in-bonn/
http://newsroom.unfccc.int/cop-23-bonn/frank-bainimarama-addressed-delegates-at-the-closing-plenary-of-the-sbi-in-bonn/
http://newsroom.unfccc.int/cop-23-bonn/frank-bainimarama-addressed-delegates-at-the-closing-plenary-of-the-sbi-in-bonn/
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يورو مبي  أويل ويستند إىل املميومات املتاحة   ذلـ   213 000  وذكر أي اا أ  مبي -148
 لتقـــدع األ ـــراا ســـخاء عيـــ. التمويـــل األمانـــة مبقـــدور يكـــو  أ    األمـــل عـــن وأعـــرب الوقـــ .
 بــــا  كــــ ل  التنفيــــ  هيلــــة وأبيــــ . هبــــا التنبــــؤ ميكــــن وبطريقــــة املناســــب الوقــــ    إضــــا  متويــــل
 املياانيــة متتــد إىل مــا بمــد كو  هلــا آثــار  ســت الــدورة هــ     اعتمــدت الــ  الســتنتاجات بمــ 
   2019-2018 الســـنتن لفـــية املـــوارد مـــن الحتياجـــات اســـتمراض وســـيجري .2017 عـــام
  .املياانية لشؤو  املكرسة االجراءات سياق
  لـــن تكــو  األمانـــة  ثوأشــار رئــيس هيلـــة التنفيــ  إىل أنـــه مــن دو  مســـاتات تكميييــة -149

 وضو يسما هلا بتقدع الدعم املطيوب.

 اختتألع ال دس  دالتقرير ال ت لا  هأل -3 
ـــــ  -150 ـــــة التنفي ـــــر  تدا  جيســـــث نظـــــرت هيل ـــــة املســـــتانفةث   مشـــــرو  تقري الـــــدورة عـــــن الثالث

وأذن  ليمقررة أ  تقومث مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الـرئيسث بإمتـام تقريـر الـدورة  ثواعتمدته
  ميو األ راا.وإتاحته :

 وشــكر. (67)ل ــيا الوقــ ث   يتســن االدلء ببيانــات   ا:يســة المامــة اخلتاميــة ونظــراا  -151
 . الدورة اختتام وأعين دعم من قدمته ما عي. األ راا الرئيس

    

__________ 

  بوابــــة ورقــــات  أ  تــــديل هبــــا اوموعــــات واملراقبــــو  لحقــــاا  صــــول البيانــــات الــــ  كــــا  مقــــرراا جــــرى حتميــــل ن (67)
 =http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&yearsاملميومــات 

2017&themes=Statements  . 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&years=%202017&themes=Statements
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&years=%202017&themes=Statements
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&years=%202017&themes=Statements

