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فقققرتة السقققنتني الثانيقققة املادمقققة مقققن األتقققرا  املدرجقققة   وتوليقققق تاقققارير  جتميققق  )ب( 
 املرفع األول لالتفاقية؛

عقققن بيقققائت ققققوائم ايقققرد الوتنيقققة لملقققا ات الدفيفقققة املادمقققة مقققن األتقققرا   تاريقققر )ج( 
  .2015-1990املدرجة   املرفع األول لالتفاقية عن الفرتة 

 :املرفع األول لالتفاقيةامل  ومات املادمة من األترا  غري املدرجة    -4
امل  ومققات الققواردة   البالغققات الوتنيققة املادمققة مققن األتققرا  غققري املدرجققة    )أ( 

 ؛لالتفاقيةاملرفع األول 
عمققل فريققع ا ققرباء االستشققارل امل ققت دلبالغققات الوتنيققة املادمققة مققن األتققرا   )ب( 

 ؛غري املدرجة   املرفع األول لالتفاقية
 املايل والتات؛ تادمي الدعم (ج) 
املوجزة بشقنن التح يقل التاقت ل تاقارير ا دفقة لفقرتة السقنتني املادمقة مقن  التاارير (د) 

 األترا  غري املدرجة   املرفع األول لالتفاقية.
 4مقن املقادة  10املشقار إلياقا   الفاقرة  األتر الزمنية املشرتكة ل مسامهات ا ددة وتنيا   -5

 من اتفاق دريس. 
مققن  12وضق  ترائققع وإجققراءات لتشققمليل واسققتخدال السققشل ال ققال املشققار إليقق    الفاققرة  -6

 .من اتفاق دريس 4املادة 
مققن  12وضق  ترائققع وإجققراءات لتشققمليل واسققتخدال السققشل ال ققال املشققار إليقق    الفاققرة  -7

 .من اتفاق دريس 7املادة 
 ة آبليات بروتوكول كيوتو:ااملسائل املت   -8

 ؛راض ترائع وإجراءات آلية التنمية النظيفةاست  )أ( 
 .ارير مدير سشل امل امالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوت )ب( 

تنسيع دعم تنفي  األنشقطة املت  اقة رجقراءات التخفيقق   قطقاا الملقادت الق  تضقط    -9
 .هبا الب دان النامية، مبا   ذلك الرتتيبات املؤسسية

 .أبقل الب دان منوا  املسائل املت  اة  -10
 خطط التكيق الوتنية. -11
 تارير ينة التكيق. -12
ل شنققة التنفي يققة آلليققة وارسققو الدوليققة امل نيققة د سققائر واألضققرار املرتبطققة بتققنفريات تاريققر ا -13

 .تملري املناخ
 تطوير التكنولوجيا ونا اا: -14

تكنولوجيققققا ومركققققز و ققققبكة ل شنققققة التنفي يققققة امل نيققققة دل السققققنول املشققققرت  لتاريققققرا )أ( 
 تكنولوجيا املناخ؛
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 .االسرتاتيشي لنال التكنولوجيا  ئنبو برنامج )ب( 
 املسائل املت  اة بتمويل املناخ: -15

 است راض ماال ال شنة الدائمة امل نية دلتمويل؛ )أ( 
 االست راض الثالث لصندوق التكيق. )ب( 

 :املسائل املت  اة ببناء الادرات -16
 اء الادرات مبوجب االتفاقية؛بن )أ( 
 ؛التارير املرح ي التات السنول املادل من ينة دريس امل نية ببناء الادرات )ب( 
 بناء الادرات مبوجب بروتوكول كيوتو. (ج) 

 :أتفري تنفي  تدابري التصدل -17
 املنتدى ا ّسن وبرئمج ال مل؛ )أ( 
امل ققققت بتققققنفري تنفيقققق  تققققدابري التصققققدل وبققققرئمج عم قققق  وو ائفقققق   املنتققققدىترائققققع  )ب( 

 مبوجب اتفاق دريس؛
 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  14املسائل املت  اة دلفارة  )ج( 
 .10-ل أ/1التادل ا ر    تنفي  املارر  )د( 

 مل  ومقاتالتقدريب وتوعيقة ايماقور ومشقاركت  وو قول  إ  اأعمقال تنفي  سبل الناوض ب -18
 من أجل ت زيز اإلجراءات املتخ ة   إتار اتفاق دريس.

 تارير عن األنشطة املت  اة دل مل من أجل التمكني املناخي.  -19
 املسائل اينسانية وتملري املناخ.  -20
 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -21

 ؛2017-2016امليزانية لفرتة السنتني أداء  )أ( 
 ؛2016مراج ة احلسادت والبيائت املالية ل ال  تارير )ب( 
  .املسائل األخرى املالية واملت  اة دمليزانية )ج( 

 . مسائل أخرى -22
  .وتارير الدورةالدورة  إغالق -23

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
 افتتاح الدورة  -1 

واألرب ققني ل ايفققة السققاب ة سققيفتتا الققرئيس، السققيد تومققاف خروسققتو  )بولنققدا(، الققدورة  -1
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  6الفرعية ل تنفي  )هيفة التنفي ( يول االفنني 
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 املسائل التنظيمية  -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

تفققاق مقق  الققرئيس، السققي  رض جققدول األعمققال املؤقققت، القق ل أعدتقق  األمينققة التنفي يققة د -2
 من أجل إقرار .

FCCC/SBI/2017/8 يةالتنفي األمينة من م كرة ول األعمال املؤقت و روح .جد  
 http://unfccc.int/10379 م  ومات إضافية

  تنظيم أعمال الدورة )ب( 
واألرب قني ييفقة التنفيق  م  ومقات الساب ة ست نشر ع ى الصفحة الشبكية ا ا ة دلدورة  -3

املنققدوبون مققدعوون إ  الرجققوا إ  ايققدول الققزمت ال ققال والققربئمج . و (1)الققدورة أعمققالمفصقق ة عققن 
، وإ  االتققالا دنتظققال ع ققى  ا ققات الققدائرة الت فزيونيققة اململ اققة مل رفققة ايققدول (2)اليققومي ل ققدورة

 وكفالقة التفقاوض وققت مقن ممكقن حقد أقصى إ  ولالستفادة الزمت ا دَّث ألعمال هيفة التنفي .
 نق ا شققا    ققفافة، وبطرياققة األتققرا  مقق  دلتشققاور الرؤسققاء، سققيارتح املاققرر، املوعققد   الققدورة اختتققال
لوقت   سياق تنظيم ج سات الدورة وحتديقد جقدويا القزمت، مق  مراعقاة االسقتنتاجات ا لكسب

 التنفيق  هيفقة رؤسقاء سقيارتح السقياق، هق ا و  .(3)الساباة ذات الصق ة الصقادرة عقن هيفقة التنفيق 
 امل قققت املخصققق  ال امقققل والفريقققع( املشقققورة هيفقققة) والتكنولوجيقققة ال  ميقققة ل مشقققورة الفرعيقققة واييفقققة

لتاقققققدمي ومواعيقققققد  ائيقققققة وققققققق أعمقققققال األفرققققققة تلآجقققققاال تفقققققاق دريقققققس )فريقققققع اتفقققققاق دريقققققس( د
تحدة الرمسيقة ضمان إاتحتاا ل ش سة ال امة ا تامية جبمي  لملات األمم املمن أجل االستنتاجات 

 مبقا الفقرعيتني، اييفتقني مقن املادمقة امل  ومقات اتسقاق لضقمان أيضقا   م قا   الرؤساء وسي مل الست.
 .مات املت  اة دألنشطة املاررة املضط   هبا أفناء الدوراتامل  و  ذلك  

  ست راض الدوليةدورة الفريع ال امل امل ت دلتاييم املت دد األترا    إتار عم ية التاييم واال )ج( 
 شولققققة الثانيققققة مققققن لعم يققققة التايققققيم املت ققققدد األتققققرا   2017-2016  الفققققرتة  ىجتققققر  -4

، (4)التايققيم واالسققت راض الققدوليني املنشققنة   إتققار هيفققة التنفيقق  ل ب ققدان األتققرا  املتادمققةعم يققة 
املت ققققققدد ترفققققققا  ل تايققققققيم  24وقققققققد بققققققدأت   الققققققدورة ا امسققققققة واألرب ققققققني ل ايفققققققة حيققققققث خضقققققق  

. (6)ترفقققا   17، وتوا ققق ت   القققدورة السادسقققة واألرب قققني ل ايفقققة حيقققث  قققرل تايقققيم (5)األتقققرا 
 وستكمل ه   الدورة ايولة الثانية، حيث سيت ني ع ى تر  إضا  املرور هب   ال م ية.  

 http://unfccc.int/10090 and http://unfccc.int/9534 م  ومات إضافية 

__________ 

(1) http://unfccc.int/10379 . 
 .http://unfccc.int/2860.php متاح ع ى الرابط التايل: (2)

(3) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الفارات. 

 ، املرفع الثاين.17-ل أ/2املارر  (4)

 .FCCC/SBI/2016/10/Add.1انظر الوفياة:  (5)

 .FCCC/SBI/2017/7/Add.2انظر الوفياة:  (6)

http://unfccc.int/10379
http://unfccc.int/10090
http://unfccc.int/9534
http://unfccc.int/10379
http://unfccc.int/2860.php
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 تيسري تبادل اآلراء   إتار عم ية املشاورات والتح يالت الدولية )د( 
  إتققار عم يققة املشققاورات والتح ققيالت الدوليققة ل تاققارير الرابقق  ي اققد تيسققري تبققادل اآلراء  -5

يمققققا لقققق  الب ققققدان األتققققرا    هقققق   الققققدورة ف (7)التنفيقققق ا دفققققة لفققققرتة السققققنتني   إتققققار هيفققققة 
 أي ققول/ 8القق  قققدمت تاققارير فدفققة لفققرتة السققنتني والقق  أ ققز بشققن ا تاريققر مققوجز   ققول  الناميققة

وسي سقققققما . وسقققققو  يتخققققق   قققققكل ح اقققققة عمقققققل مفتوحقققققة يميققققق  األتقققققرا . و 2017سقققققبتمرب 
 .لألترا  املاتمة بتادمي أسف ة كتابية س فا  

 http://unfccc.int/10054 and http://unfccc.int/9382 إضافية  م  ومات

 األنشطة األخرى املاررة )هق( 
بنقاء ع ققى ت ققب هيفقة التنفيقق    دورسققا السادسقة واألرب ققني، سققتنظم األمانقة ح اققة عمققل  -6

ت  اققد ع ققى هققامر الققدورة السققاب ة واألرب ققني ل ايفققة، هبققد  مناقشققة السققبل املمكنققة لققز دة  تانيققة 
. ولدعم املناقشات خالل ح اة ال مل، وخا ة بشنن املسائل (8)كفاءة عم ية امليزانية و فافيتاا

، سققققتتيا األمانققققة الوائققققع ع ققققى املوققققق  الشققققبكي (9)ا ققققددة   الققققدورة السادسققققة واألرب ققققني ل ايفققققة
 .(10)لالتفاقية

وسققيادل رئققيس هيفققة التنفيقق  إفققادة   الققدورة السققاب ة واألرب ققني ل ايفققة عققن نتققائج ح اققة  -7
، وسقققت  د األمانقققة (11)ال مقققل التانيقققة، هبقققد  تقققوفري التوجيققق  لألمانقققة بشقققنن تنفيققق  امليزانيقققة الربئ يقققة

 .(12)ثامنة واألرب نيعن نتائج ح اة ال مل التانية لتنظر فياا اييفة   دورسا ال تاريرا  

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )و( 
سققققتنتخب هيفققققة التنفيقققق  ئئققققب رئيسققققاا وماررهققققا. وسققققيظل أعضققققاء م  ومققققات أساسققققية:  -8

   جققد      النظققرإن   منا ققبام إ  أن ي نتخققب مققن ل فاققم. واألتققرا  مققدعوة و املكتققب احلققالي
 تر يا نساء ي   املنا ب.

مااماا خبصوص املسائل املت  اة بربوتوكول كيوتو، يست اض التنفي  وعندما متارف هيفة  -9
، ت  ذلققك الوققق عققن أل عضققو مققن أعضققاء مكتباققا رثققل دولققة ترفققا    االتفاقيققة دون أن تكققون،

 .ث ياامممن بني  ترفا    بروتوكول كيوتو ب ضو إضا  تنتخب  األترا    بروتوكول كيوتو
  أققرب فر قة ممكنقة ب قد إمتقال أعضاء مكتباا إ  انتخاب التنفي  ست دعى هيفة ء: اإلجرا -10

 ا ليحققل فققل ئئققبمكتباقق   إضققا  عضققو انتخققاب إ  اييفققة سققت دعى االقتضققاء، وعنققد املشققاورات.
 .وتوكول كيوتورفا    بر تإذا كان رثل دولة ترفا    االتفاقية دون أن تكون و/أو املارر الرئيس 

 http://unfccc.int/6558 م  ومات إضافية 

__________ 

 الراب .، املرفع 17-ل أ/2املارر  (7)

(8) FCCC/SBI/2017/7 129، الفارة . 

(9) FCCC/SBI/2017/7 د(.-)أ129، الفارة 

ركققققققققققققققن االتققققققققققققققالا ع ققققققققققققققى الصققققققققققققققفحة الشققققققققققققققبكية ا ا ققققققققققققققة هبقققققققققققققق   الوائققققققققققققققع ع ققققققققققققققى الققققققققققققققرابط التققققققققققققققايل:  (10)
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/meeting/10084/php/view/workshops.php#c . 

(11) FCCC/SBI/2017/7 130، الفارة. 

(12) FCCC/SBI/2017/7 131، الفارة. 

http://unfccc.int/10054
http://unfccc.int/9382
http://unfccc.int/6558
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/meeting/10084/php/view/workshops.php#c
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/meeting/10084/php/view/workshops.php#c
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املعلومااااااد املمدماااااة مااااان األطااااارال املدرجاااااة ت املرفااااا  األول ل تفاقياااااة وا اااااتعرا    اااااذ   -3 
 املعلوماد

املرفققع األول حالققة تاققدمي واسققت راض تاققارير فققرتة السققنتني الثانيققة املادمققة مققن األتققرا  املدرجققة    )أ( 
 لالتفاقية

ت قققققب مقققققؤمتر األتقققققرا  إ  الب قققققدان األتقققققرا  املتادمقققققة أن تاقققققدل م  ومقققققات أساسقققققية:  -11
 آب/ 15. و  (13)2016كققققققققققانون الثاين/ينققققققققققاير   1 تااريرهققققققققققا لفققققققققققرتة السققققققققققنتني الثانيققققققققققة   ققققققققققول

ون ، كانققت حالققة تاققدمي البيققائت   الققدورة السادسققة واألرب ققني ييفققة التنفيقق  د2017 أغسققطس
منوذجققا  ماققابال  مققن  43ومققن تاققارير فققرتة السققنتني الثانيققة  تاريققرا   43. وقققد ت اققت األمانققة (14)تمليققري

وقد نشرت مجي  تاارير االسقت راض . النماذج ايدولية املوحدة املرتبطة بتاارير فرتة السنتني الثانية
 .  تاريرا   43البالغ عددها لفرتة السنتني الثانية التات 
 القققة تاقققدمي واسقققت راض تاقققارير فقققرتة  ع مقققا  اإلحاتقققة سقققت دعى هيفقققة التنفيققق  إ  اإلجقققراء:  -12

دمي أبعمقال التاق -ة ية احلاليدلنظر إ  املناقشات بشنن امليزان -، وت كري األترا  السنتني الثانية
 املاب ة ل بالغات الوتنية وتاارير فرتة السنتني واست راضاسا.

FCCC/SBI/2017/INF.1 Status of submission and review of second biennial reports. 

Note by the secretariat 

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

 لالتفاقيةجتمي  وتوليق تاارير فرتة السنتني الثانية املادمة من األترا  املدرجة   املرفع األول  )ب( 
عقن امل  ومقات الق  أفقادت  (15)أعدت األمانقة تاريقرا  جتمي يقا  وتوليفيقا  م  ومات أساسية:  -13

هبا األترا  املدرجة   املرفع األول لالتفاقية   تااريرها لفرتة السنتني الثانية كي ينظر فيق  مقؤمتر 
  القدورة ا امسقة واألرب قني ل ايفقة وبدأ النظر   التاريقر  .(16)األترا    دورت  الثانية وال شرين

ن أيققققققة اسققققققتنتاجات. ووفاققققققا  وتوا ققققققل   دورسققققققا السادسققققققة واألرب ققققققني ولكققققققن دون أن يسققققققفر عقققققق
من مشروا النظال القداخ ي امل مقول بق ، فاقد أدرج هق ا البنقد   جقدول  16)ج( و10 ل مادتني

 . (17)األعمال املؤقت ل دورة الساب ة واألرب ني ل ايفة
سقققت دعى هيفقققة التنفيققق  إ  اختتقققال النظقققر   التاريقققر التشمي قققي والتقققوليفي وإ  ء: اإلجقققرا -14

وي تمقد   األتقرا  التو ية مبشروا ماقرر بشقنن هق   املسقنلة، حسقب االقتضقاء، لينظقر فيق  مقؤمتر
   دورت  الثالثة وال شرين. 

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

__________ 

 . 13، الفارة 17-ل أ/2املارر  (13)

(14) FCCC/SBI/2017/INF.1. 

(15)  FCCC/SBI/2016/INF.10 وAdd.1 . 

 . 21، الفارة 17-ل أ/2املارر  (16)

(17) FCCC/SBI/2017/7 13، الفارة . 

http://unfccc.int/7550
http://unfccc.int/7550
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تارير عن بيائت قوائم ايرد الوتنية لملا ات الدفيفة املادمة من األترا  املدرجقة   املرفقع األول  )ج( 
 2015-1990 لالتفاقية عن الفرتة

يضققم أحققدث امل  ومققات عققن بيققائت قققوائم  سققنو    ت ققد األمانققة تاريققرا  م  ومققات أساسققية:  -15
ايرد لملا ات الدفيفة املادمة من األترا  املدرجقة   املرفقع األول لالتفاقيقة لكقي ينظقر فيق  مقؤمتر 

 . 2015-1990الفرتة  2017. ويملطي تارير عال (18)األترا  وهيفتا  الفرعيتان
   التارير.  الواردةومات دمل   ع ما  ست دعى هيفة التنفي  إ  اإلحاتة اإلجراء:  -16

FCCC/SBI/2017/18 National greenhouse gas inventory data for the period 

1990–2015. Report by the secretariat 

 http://unfccc.int/10116 م  ومات إضافية

 املدرجة ت املرف  األول ل تفاقيةاملعلوماد املمدمة من األطرال غّي  -4 

 امل  ومات الواردة   البالغات الوتنية املادمة من األترا  غري املدرجة   املرفع األول لالتفاقية )أ( 
اقرتحققت ب ققط األتققرا ،   الققدورة الراب ققة وال شققرين ييفققة التنفيقق ، م  ومققات أساسققية:  -17

مققن االتفاقيققة،   امل  ومققات املادمققة مققن األتققرا   10مققن املققادة  2أن تنظققر اييفققة، وفاققا  ل فاققرة 
األول(   مجيقق  بالغاسققا غققري املدرجققة   املرفققع األول لالتفاقيققة )األتققرا  غققري املدرجققة   املرفققع 

بنقاء  ع قى و  .مؤقتقا   الفرعي البند ه اع  ع  التنفي ، ييفة واألرب نيالسادسة  الدورة و  .(19)الوتنية
ماققرتح مققن الققرئيس، قققررت هيفققة التنفيقق  أن تققدرج هقق ا البنققد الفرعققي   جققدول األعمققال املؤقققت 

 .واألرب نيالساب ة لدورسا 
يقققة النظقققر   امل  ومقققات سقققت دعى هيفقققة التنفيققق  إ  تاقققدمي توجياقققات بشقققنن كيفاإلجقققراء:  -18

  مقلالمق  مراعقاة  ع األول،الواردة   البالغات الوتنية املادمة من األترا  غقري املدرجقة   املرفق
إلتقار ايقة ادئ التوجيبشقنن الطرائقع واإلجقراءات واملبقفريع اتفاق دريس ايارل ال ل يضط   ب  

 .ق دريسمن اتفا 13ة الشفافية ا اص دإلجراءات والدعم املشار إلياما   املاد

عمقققل فريقققع ا قققرباء االستشقققارل امل قققت دلبالغقققات الوتنيقققة املادمقققة مقققن األتقققرا  غقققري املدرجقققة    )ب( 
 املرفع األول لالتفاقية

أن يسققتمر عمققل فريققع قققرر مققؤمتر األتققرا    دورتقق  التاسقق ة عشققرة م  ومققات أساسققية:  -19
املادمققة مققن األتققرا  غققري املدرجققة   املرفققع األول ا ققرباء االستشققارل امل ققت دلبالغققات الوتنيققة 

، وققققرر املقققؤمتر   دورتققق  (20)2018إ  عقققال  2014تقققد مقققن عقققال لالتفاقيقققة ملقققدة اقققس سقققنوات مت
بصققيملتاا  اختصا ققات فريققع ا ققرباء االستشققارلاإلباققاء دون تمليققري ع ققى واليققة و الثانيققة وال شققرين 
إلضققافة إ  التاققارير الفنيققة القق  تب ققور نتققائج عمققل . ود(21)ومرفاقق  19-ل أ/19الققواردة   املاققرر 

عققن عم قق  لتنظققر فيقق  هيفققة  مرح يققا   تاريققرا   (22)الفريققع، فهنقق  سققيادل بنققاء ع ققى ت ققب مققؤمتر األتققرا 
 التنفي    دورسا الساب ة واألرب ني. 

__________ 

  .20-ل أ/13انظر املارر  (18)

(19) FCCC/SBI/2006/11 32، الفارة. 
 . 1، الفارة 19-ل أ/19املارر  (20)

 .1، الفارة 22-ل أ/20املارر  (21)

 .7، الفارة 19-ل أ/19املارر  (22)

http://unfccc.int/10116
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ردة   سقققت دعى هيفقققة التنفيققق  إ  النظقققر   امل  ومقققات و  التاقققارير املرح يقققة القققوااإلجقققراء:  -20
رل. وسققت دعى االستشققا الوائققع امل ققدة ل ققدورة وتاققدمي التوجيقق ، حسققب االقتضققاء إ  فريققع ا ققرباء

 برت يا أعضاء ل ضوية الفريع.  ع ما  إ  اإلحاتة  اييفة أيضا  
FCCC/SBI/2017/12 Technical report by the Consultative Group of Experts on 

National Communications from Parties not included in 
Annex I to the Convention on the constraints in and 
recommendations for composing teams of technical experts 

FCCC/SBI/2017/15 Progress of work of the Consultative Group of Experts on 
National Communications from Parties not included in 
Annex I to the Convention. Report by the secretariat 

FCCC/SBI/2017/16 Updated technical report by the Consultative Group of 
Experts on National Communications from Parties not 
included in Annex I to the Convention on problems, 
constraints, lessons learned and best practices in the 
preparation of national communications and biennial 
update reports 

FCCC/SBI/2017/17 Regional hands-on training workshops on reporting 
mitigation actions in national communications and biennial 
update reports. Report by the secretariat  

  http://unfccc.int/2608 م  ومات إضافية

 تادمي الدعم املايل والتات )ج( 
اتفات هيفة التنفي    دورسا السادسة واألرب ني ع ى موا  ة النظقر م  ومات أساسية:  -21

 . وياققدل مرفققع البيفققة ال امليققة، بصققفت  كيققائ  (23)واألرب ققني   هقق ا البنققد الفرعققي   دورسققا السققاب ة
لآلليققة املاليققة لالتفاقيققة، الققدعم املققايل مققن أجققل إعققداد البالغققات الوتنيققة والتاققارير ا دفققة  تشققملي يا  

لفققرتة السققنتني لألتققرا  غققري املدرجققة   املرفققع األول. وسققيوفر مرفققع البيفققة ال امليققة م  ومققات عققن 
ة رعقققداد البالغقققات الوتنيقققة والتاقققارير ا دفقققة لفقققرتة السقققنتني، مبقققا   ذلقققك تقققواري  أنشقققطت  املت  اققق

ت بات التمويل واملوافاة ع ى التمويل وتو ي  األموال، والتواري  التاريبية لتادمي البالغقات الوتنيقة 
 والتاارير ا دفة لفرتة السنتني إ  األمانة. 

  تاريققر  إ  الققدورة الثالثققة وال شققرين ملققؤمتر األتققرا   وسققيادل مرفققع البيفققة ال امليققة أيضققا   -22
  .(24)م  ومات عما أحر   من تادل   إعداد وتنفي  مبادرة بناء الادرات من أجل الشفافية

سقققققت دعى هيفقققققة التنفيققققق  إ  االتفقققققاق ع قققققى أل إجقققققراءات أخقققققرى بشقققققنن هققققق   اإلجقققققراء:  -23
 املسائل، حسب االقتضاء.  

FCCC/SBI/2017/INF.9 Regional training workshops on sustainable national 
greenhouse gas inventory management systems and the 
use of the 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories. Report by the secretariat 

FCCC/SBI/2017/INF.10 Information provided by the Global Environment Facility 
on its activities relating to the preparation of national 
communications and biennial update reports. Note by the 
secretariat 

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

__________ 

(23) FCCC/SBI/2017/7 20، الفارة. 

 .39، الفارة FCCC/SBI/2016/8، والوفياة 88، الفارة 21-ل أ/1انظر املارر  (24)

http://unfccc.int/2608
http://unfccc.int/6921
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التح يقققل التاقققت ل تاقققارير ا دفقققة لفقققرتة السقققنتني املادمقققة مقققن األتقققرا  غقققري  التاقققارير املقققوجزة بشقققنن )د( 
 املدرجة   املرفع األول لالتفاقية

ي تاح التارير املوجز لكل من التاارير ا دفقة لفقرتة السقنتني املادمقة   م  ومات أساسية:  -24
، ويق َادَّل إ  هيفة (26)التفاقيةع ى املوق  الشبكي ل (25)إتار عم ية املشاورات والتح يالت الدولية

 . (27)التنفي 
الق  من جوالت التح يقل التاقت مثان أجريت ، ستكون قد 2017أي ول/سبتمرب  8  ول و  -25

   جقوالت وأربق  2015 عقال   جقوالت فقالث وقد ن ظمت لفرتة السنتني. فدا   تاريرا   41تشمل 
 ا دفققة اريرالتاقق مققن 7و 20و 14 التققوايل ع ققى ، تناولققت2017وجولققة واحققدة   عققال  2016 عققال
ل تاققارير ا دفقققة  2017 أ ر/مقققايو 26إ   22السقققنتني. وأجريققت ايولقققة الثامنققة   الفقققرتة مققن  لفققرتة

 . 2017 رفآذار/ ما 17و 2016أي ول/سبتمرب  22لفرتة السنتني املادمة   الفرتة بني 
،   اسققققتنتاجاسا، دلتاققققارير املققققوجزة ع مققققا  سققققت دعى هيفققققة التنفيقققق  إ  اإلحاتققققة اإلجققققراء:  -26

 . 2017أي ول/سبتمرب  8املنشزة   الفرتة ال  تنتاي   
  http://unfccc.int/10054 م  ومات إضافية

من  4من املادة  10املشار إليها ت الفمرة  وطنياا األطر الزمنية املشرتكة للمسامهاد احملددة  -5 
 اتفاق ابريس

مؤمتر األترا  من اتفاق دريس، ينظر  4من املادة  10ل فارة  وفاا  م  ومات أساسية:  -27
)مؤمتر/اجتمقاا أتقرا  دريقس(   دورتق  األو   ال امل بو ف  اجتماا األترا    اتفاق دريس

. وقققد أحققال املققؤمتر   ايققزء األول مققن دورتقق   مسققامهات ا ققددة وتنيققا    األتققر الزمنيققة املشققرتكة ل
األو  هقق   املسققنلة إ  هيفققة التنفيقق    دورسققا السققاب ة واألرب ققني وت ققب إ  اييفققة أن تاققدل إليقق  

 .(28) عن ه ا املوضوا   دورت  األو  تاريرا  
دورسقققا السقققاب ة واألرب قققني، و   ومقققن أجقققل اإلعقققداد لنظقققر هيفقققة التنفيققق    هققق ا البنقققد   -28

، دعققا رئققيس اييفققة األتققرا  واملنظمققات املراقبققة إ  (29)2017حزيران/يونيقق   19إخطققار بتققاري  
 .(30)أعال  27تادمي آرائاا واقرتاحاسا بشنن املسنلة املشار إلياا   الفارة 

 املسنلة.ست دعى هيفة التنفي  إ  الشروا   النظر   ه   اإلجراء:  -29
 http://unfccc.int/5900 ورقات مادمة

__________ 

 أعال . 5انظر الفارة  (25)

(26) http://unfccc.int/10054 . 
 .11، املرفع، الفارة 19-ل أ/20؛ واملارر 5، املرفع الراب ، الفارة 17-ل أ/2املارر  (27)

(28) FCCC/PA/CMA/2016/3 أ(.24، الفارة( 

 .http://unfccc.int/10379متاح ع ى الرابط التايل:  (29)

، عققرب بوابققة تاققدمي امل  ومققات ع ققى الققرابط 2017أي ول/سققبتمرب  18يت ققني ع ققى األتققرا  تاققدمي آرائاققا،   ققول  (30)
. ويت ققققني ع ققققى املققققراقبني إرسققققال ورقققققاسم إ  عنققققوان الربيققققد اإللكققققرتوين التققققايل: http://unfccc.int/5900التققققايل: 

secretariat@unfccc.int. 

http://unfccc.int/10054
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/10054
http://unfccc.int/10379
http://unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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ماان  12وضااط طرائاا  وإجااراشاد لتشااغيل وا اات داع السااال العاااع املشااار إليااه ت الفماارة  -6 
 من اتفاق ابريس 4املادة 
ترائقع بدأت هيفة التنفي    دورسقا الراب قة واألرب قني النظقر   وضق  م  ومات أساسية:  -30

مقققن اتفقققاق  4مقققن املقققادة  12وإجقققراءات لتشقققمليل واسقققتخدال السقققشل ال قققال املشقققار إليققق    الفاقققرة 
. وت ققب مقققؤمتر األتققرا    دورتققق  الثانيققة وال شقققرين إ  اييفققة اإلسقققراا ب م اققا املت  قققع (31)دريققس

 . (32)لنتائج إ  املؤمتر   دورت  الراب ة وال شرين ع ى أقصى تاديرهب ا البند وإحالة ا
و  القققدورة السادسقققة واألرب قققني ييفقققة التنفيققق ، حقققددت األتقققرا  نطقققاق ال مقققل وركقققزت  -31

أعققال .  30الناا ققات ع ققى ايوانققب التانيققة واملاققال ا ا ققة دلسققشل ال ققال املشققار إليقق    الفاققرة 
كققن لألتققرا  واملققراقبني أن ياققدموا آراءهققم بشققنن ماققال السققشل ال ققال ولققز دة  خققم املفاوضققات، ر

وعنا قققر تصقققميم ، وأسقققاليب حتسقققني أمنققق  وإمكانيقققة االسقققتفادة منققق  وسقققاولة اسقققتخدام ، و ققق ت  
  .(34()33)بسشل بالغات التكيق

 .(35)ست دعى هيفة التنفي  إ  موا  ة النظر   ه   املسنلةاإلجراء:  -32
 http://unfccc.int/5900 ورقات مادمة

ماان  12وضااط طرائاا  وإجااراشاد لتشااغيل وا اات داع السااال العاااع املشااار إليااه ت الفماارة  -7 
 من اتفاق ابريس 7املادة 
وضق  ترائقع بدأت هيفة التنفي    دورسقا الراب قة واألرب قني النظقر   م  ومات أساسية:  -33

مقققن اتفقققاق  7مقققن املقققادة  12ت لتشقققمليل واسقققتخدال السقققشل ال قققال املشقققار إليققق    الفاقققرة وإجقققراءا
  دورتقق  الثانيققة وال شققرين بققدعوة مؤمتر/اجتمققاا أتققرا   ع مققا  . وأحققام مققؤمتر األتققرا  (36)دريققس
 . (38)ملؤمتر األترا  مبوا  ة اإل را  ع ى ال مل املت  ع هب   املسنلة (37)دريس
السادسة واألرب ني ييفة التنفي ، تبادل األترا  اآلراء بشقنن التصقميم التاقت و  الدورة  -34

أعققال . و ققو  لألتققرا  واملققراقبني تاققدمي  33واألداء القو يفي ل سققشل ال ققال املشققار إليقق    الفاقرة 
آرائام بشنن ترائع وإجراءات تشمليل واستخدال السشل ال قال، مبقا يشقمل آراءهقم بشقنن القروابط 

 6عمقققال ب م اقققا   إتقققار البنقققد ل مقققل هيفقققة التنفيققق    إتقققار هققق ا البنقققد مقققن جقققدول األ املمكنقققة

__________ 

(31) FCCC/SBI/2016/8 44، الفارة. 

 .10، الفارة 22-ل أ/1املارر (32)

(33) FCCC/SBI/2017/7 27، الفارة. 

، عققرب بوابققة تاققدمي امل  ومققات ع ققى الققرابط 2017أي ول/سققبتمرب  21يت ققني ع ققى األتققرا  تاققدمي آرائاققا،   ققول  (34)
. ويت ققققني ع ققققى املققققراقبني إرسققققال ورقققققاسم إ  عنققققوان الربيققققد اإللكققققرتوين التققققايل: http://unfccc.int/5900التققققايل: 

secretariat@unfccc.int . 
(35) FCCC/SBI/2017/7 28، الفارة. 

(36) FCCC/SBI/2016/8 49، الفارة. 

 .7، الفارة 1-تل أ/1املارر  (37)

 .9، الفارة 22-ل أ/1املارر  (38)

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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وضقق  ترائققع وإجققراءات لتشققمليل واسققتخدال السققشل ال ققال املشققار إليقق    جققدول األعمققال:   مققن
 .(40)(39) من اتفاق دريس 4من املادة  12الفارة 
 .(41)ه   املسنلةست دعى هيفة التنفي  إ  موا  ة النظر   اإلجراء:  -35

 http://unfccc.int/5900 ورقات مادمة

 املسائل املتعلمة آبلياد بروتوكول كيوتو -8 

 است راض ترائع وإجراءات آلية التنمية النظيفة )أ( 

  التمليققريات بققدأت هيفققة التنفيقق    دورسققا التاسقق ة والثالفققني النظققر م  ومققات أساسققية:  -36
. ومل تسقققفر املشقققاورات القققق   قققادسا الققققدورة (42)املمكنقققة لطرائقققع وإجققققراءات آليقققة التنميقققة النظيفققققة

مققققن  16)ج( و10 ل مقققادتني السادسقققة واألرب قققون ل ايفقققة عقققن أل اسققققتنتاجات؛ ودلتقققايل، ووفاقققا  
ورة السققاب ة مشققروا النظققال الققداخ ي امل مققول بقق ، أ درج هقق ا البنققد   جققدول األعمققال املؤقققت ل ققد

 . (43)واألرب ني ل ايفة
سقققت دعى هيفقققة التنفيققق  إ  اختتقققال عم اقققا بشقققنن هققق   املسقققنلة وإ  إعقققداد مشقققروا ماقققرر  -37

 ووكقققققول كيوتقققققال امقققققل بو قققققف  اجتمقققققاا األتقققققرا    بروتلينظقققققر فيققققق  وي تمقققققد  مقققققؤمتر األتقققققرا  
 )مؤمتر/اجتماا أترا  كيوتو(   دورت  الثالثة عشرة. 

 مدير سشل امل امالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوارير ت )ب( 
ت ققب مؤمتر/اجتمققاا أتققرا  كيوتققو   دورتقق  األو  إ  هيفققة التنفيقق  م  ومققات أساسققية:  -38

أن تنظر   تاارير سنوية ملدير سشل امل امالت الدويل ليتسىن ل ايفقة أن تط قب إ  املقؤمتر تاقدمي 
 .(44)التتوجياات فيما يت  ع بتشمليل ن ظ م السش

ل امل ققامالت الققدويل بتاريقر مققدير سقش ع مققا  سققت دعى هيفقة التنفيقق  إ  اإلحاتقة اإلجقراء:  -39
 . 2017ل ال 

FCCC/SBI/2017/INF.11 Report of the administrator of the international transaction 

log under the Kyoto Protocol 
  http://unfccc.int/4065  م  ومات إضافية

__________ 

(39) FCCC/SBI/2017/7 35، الفارة. 

، عققرب بوابققة تاققدمي امل  ومققات ع ققى الققرابط 2017أي ول/سققبتمرب  21يت ققني ع ققى األتققرا  تاققدمي آرائاققا،   ققول  (40)
. ويت ققققني ع ققققى املققققراقبني إرسققققال ورقققققاسم إ  عنققققوان الربيققققد اإللكققققرتوين التققققايل: http://unfccc.int/5900التققققايل: 

secretariat@unfccc.int. 

(41) FCCC/SBI/2017/7 36، الفارة. 

 . 8-إل أ/5ل مارر  وفاا   (42)

(43) FCCC/SBI/2017/7 37، الفارة. 

 . 11، الفارة 1-ل أ إ/12املارر  (44)

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/4065
http://unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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تنسي  دعم تنفياذ األنشا ة املتعلماة اجاراشاد الت فياط ت ق اااب الغااابد الاهب ت ا لط  اا  -9 
 البلدان النامية، مبا ت ذلك الرتتيباد املؤ سية

الكيقائت أو جاقات  قش  مقؤمتر األتقرا    دورتق  التاسق ة عشقرة م  ومات أساسية:  -40
 70التنسيع الوتنية واألتقرا  والكيقائت ذات الصق ة الق  متقول األنشقطة املشقار إلياقا   الفاقرة 

ع ققى االلتاققاء ع ققى أسققاف تققوعي ملناقشققة االحتياجققات واملاققال ا ققددة    16-ل أ/1مققن املاققرر 
بتنسقيع القدعم املاقدل ، وذلقك مقن أجقل م ايقة املسقائل املت  اقة 19-ل أ/10من املاقرر  3الفارة 

 .(45)16-ل أ/1من املارر  73و 71و 70لتنفي  األنشطة وال نا ر املشار إلياا   الفارات 
، يسققرت (46)ومنقق  ان اققاد الققدورة التاسقق ة عشققرة ملققؤمتر األتققرا ، وبنققاء ع ققى ت ققب املققؤمتر -41

ن ملققؤمتر األتققرا  األمانققة تنظققيم أرب ققة مققن هقق   االجتماعققات الطوعيققة السققنوية،   الققدورة ال شققري
ت فقققققرتة القققققدورات األو    ، وخقققققالل اجتماعقققققا2014الققققق  عاقققققدت   كقققققانون األول/ديسقققققمرب 

. وركقققن االتقققالا ع قققى امل  ومقققات املت  اقققة هبققق   االجتماعقققات، مبقققا فياقققا 2017-2015 الفقققرتة
 فقط   مبقادرة امل قز ةجداول األعمال وال روض وموجزات النتائج الرئيسية،   املنصقة الشقبكية ل

 .(47)االنب اات النامجة عن إ الة الملادت وتدهورها
 40 تماعقات املشقار إلياقا   الفاقرتنيست دعى هيفقة التنفيق  إ  اسقت راض نتقائج االجاإلجراء:  -42
أعال ، والنظقر   الرتتيبقات املؤسسقية الاائمقة أو احلاجقة إ  بقدائل ممكنقة لق دارة مقن أجقل تنسقيع  41و

، وتاققدمي تو ققيات 16-ل أ/1مققن املاققرر  70فيقق  األنشققطة املشققار إلياققا   الفاققرة الققدعم املاققدل لتن
 . (48)بشنن ه   املسائل، حسب االقتضاء، إ  مؤمتر األترا    دورت  الثالثة وال شرين

  http://redd.unfccc.int/meetings/voluntary-meetings.html م  ومات إضافية

 املسائل املتعلمة أبقل البلدان منواا  -10 
مك قق بوضق  بقرئمج عمقل  فريقع ا قرباء امل قت أبققل الب قدان منقوا  إن م  ومقات أساسقية:  -43

متشدد مدت  سنتان لتنظر في  هيفة التنفي    دورسا األو  من كل عال وبتادمي تارير عن أعمال  
بقققربئمج  (50). ورحبقققت اييفقققة   دورسقققا السادسقققة واألرب قققني(49)إ  اييفقققة   كقققل دورة مقققن دوراسقققا

ل يضقققم جولقققة مقققن ح اقققات ، والققق (51)2018-2017ال مقققل الققق ل قدمققق  فريقققع ا قققرباء ل فقققرتة 
 .  2017ال مل التدريبية    ال خطط التكيق الوتنية وامل ارض اإلق يمية ي   ا طط   عال 

 10إ   7ومقققققن املاقققققرر عاقققققد االجتمقققققاا الثقققققاين والثالفقققققني لفريقققققع ا قققققرباء   الفقققققرتة مقققققن  -44
ان فيمققا   الب ققدآب/أغسققطس   هققاي . وسيوا ققل االجتمققاا مناقشققة الققدعم املاققدل مققن الفريققع إ

ملشققرتكة بققني ينققة ، مبققا   ذلققك النظققر   الققوال ت ا2018-2017يت  ققع بققربئمج عم قق  ل فققرتة 
 التكيق والفريع ال امل النامجة عن اتفاق دريس. 

__________ 

 . 4و 3، الفاراتن 19-ل أ/10املارر  (45)

 . 6، الفارة 19-ل أ/10املارر  (46)

(47) http://redd.unfccc.int/meetings/voluntary-meetings.html . 
 . 9، الفارة 19-ل أ/10املارر  (48)

 . 3، الفارة 16-ل أ/6املارر  (49)

(50) FCCC/SBI/2017/7 42، الفارة. 

(51) FCCC/SBI/2017/6 األول.، املرفع 

http://redd.unfccc.int/meetings/voluntary-meetings.html
http://redd.unfccc.int/meetings/voluntary-meetings.html
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سققت دعى هيفققة التنفيقق  إ  النظققر   امل  ومققات الققواردة   الوائققع امل ققدة ل ققدورة اإلجققراء:  -45
 اإلجراءات، حسب االقتضاء.  وإ  اختاذ املزيد من

FCCC/SBI/2017/14 The 32nd meeting of the Least Developed Countries Expert 

Group. Report by the secretariat 

 http://unfccc.int/7504 and http://unfccc.int/7568 م  ومات إضافية

 خ ط التكيط الوطنية -11 
ت ققب مققؤمتر األتققرا    دورتقق  الثانيققة وال شققرين إ  ينققة التكيققق م  ومققات أساسققية:  -46

وفريققع ا ققرباء امل ققت أبقققل الب ققدان منققوا أن يسققتمر كققل منامققا   مشققاركت  مقق  الصققندوق األخضققر 
شقاركة   تااريرمهقا املاقرر النظقر فياقا أفنقاء القدورة ل مناخ وأن يوا قال إدراج م  ومقات عقن ت قك امل

الساب ة واألرب ني ييفة التنفي ، وذلك هبقد  تاقدمي تو قيات إ  مقؤمتر األتقرا    دورتق  الثالثقة 
 .(52)وال شرين، حسب االقتضاء

 8، ت ققب مققؤمتر األتققرا  إ  األمانققة، مبققا يتسققع مقق  املققادة 17-ل أ/5ومبوجققب املاققرر  -47
  لر ققد وتايققيم ة التنفيققمققن االتفاقيققة، أن تاققول جبمقق  وجتميقق  وتوليققق امل  ومققات القق  حتتاجاققا هيفقق

ومققات املشققار   امل  التاققدل ا ققر    عم يققة  ققياغة وتنفيقق  خطققط التكيققق الوتنيققة، دالسققتناد إ
 من نفس املارر.  35-32ا   الفارة إليا
، سقياول فريقع ا قرباء امل قت أبققل الب قدان 2018-2017و  إتار برئمج عم ق  ل فقرتة  -48

تنظققر فياققا للوتنيققة، امنققوا رعققداد ورقققة عققن التاققدل ا ققر    عم يققة  ققياغة وتنفيقق  خطققط التكيققق 
 هيفة التنفي    دورسا الساب ة واألرب ني. 

سقققققت دعى هيفقققققة التنفيققققق  إ  موا ققققق ة النظقققققر   هققققق   املسقققققنلة والبقققققت   اختقققققاذ اإلجقققققراء:  -49
 إجراءات أخرى، حسب االقتضاء.

FCCC/SBI/2017/14 meeting of the Least Developed Countries Expert  ndThe 32

Group. Report by the secretariat 
FCCC/SB/2017/2 Report of the Adaptation Committee 
FCCC/SBI/2017/INF.12 Progress in the process to formulate and implement 

national adaptation plans. Note by the secretariat 

 http://unfccc.int/7500 and http://unfccc.int/7279 م  ومات إضافية

 تمرير جلنة التكيط -12 
ت ققب مققؤمتر األتققرا    دورتقق  السققاب ة عشققرة إ  ينققة التكيققق أن م  ومققات أساسققية:  -50

. ورحقب املقؤمتر   دورتق  احلاديقة وال شقرين (53)من خقالل اييفتقني الفقرعيتني سنو    تادل إلي  تاريرا  
 . وناحقت ينقة التكيقق خطقة ال مقل الحاقا  (54)1820-2016خبطة عمل ينة التكيق ل فرتة 

__________ 

 . 7، الفارة 22-ل أ/6املارر  (52)

 . 96، الفارة 17-ل أ/2املارر  (53)

 .2، الفارة 21-ل أ/3املارر  (54)

http://unfccc.int/7504
http://unfccc.int/7568
http://unfccc.int/7500
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. وتاقققرر عاقققد اجتمقققاعني عقققاديني (55)21-ل أ/1لت قققرب عقققن القققوال ت ايديقققدة الناجتقققة عقققن املاقققرر 
 10إ   7: ف  اقققد االجتمقققاا احلقققادل عشقققر   الفقققرتة مقققن 2017ل شنقققة التكيقققق   بقققون عقققال 

 أي ول/سبتمرب.  22إ   19آذار/مارف، وسي  اد االجتماا الثاين عشر   الفرتة من 
تكيققق والتو ققية سققت دعى هيفققة التنفيقق  وهيفققة املشققورة إ  النظققر   تاريققر ينققة الاإلجققراء:  -51

ؤمتر ظققر فيقق  مققمبشققروا اسققتنتاجات و/أو مشققروا ماققرر ينبثققع عققن تنفيقق  خطققة عم اققا، وذلققك لين
 األترا  وي تمد    دورت  الثالثة وال شرين.

FCCC/SB/2017/2 Report of the Adaptation Committee 

  http://unfccc.int/6053 م  ومات إضافية

للانة التنفيذية آللية وار و الدولياة املعنياة اباساائر واألضارار املرتب اة بتاأغّياد تغاّي تمرير ا -13 
 املناخ
إ  ال شنقة التنفي يقة آلليقة  20و 19ت ب مؤمتر األترا    دورتي  م  ومات أساسية:  -52

إ   سققنو    املرتبطققة بتققنفريات تملققري املنققاخ أن تاققدل تاريققرا  وارسققو الدوليققة امل نيققة د سققائر واألضققرار 
 .(56)املؤمتر من خالل اييفتني الفرعيتني وأن تادل تو يات، حسب االقتضاء

ووافقققع مقققؤمتر األتقققرا    دورتققق  الثانيقققة وال شقققرين ع قققى اإلتقققار اإلر قققادل  طقققة ال مقققل  -53
. وتاقرر (57)ل توضق  ع يق  األنشقطة املااب قةا مسية املتشددة ل شنة التنفي ية بو ف  األساف ال 
: ف  اققد االجتمققاا ا ققامس   الفققرتة 2017عاققد اجتمققاعني عققاديني ل شنققة التنفي يققة   بققون عققال 

تشقققققرين  13إ   11آذار/مقققققارف وسقققققي  اد االجتمقققققاا السقققققادف   الفقققققرتة مقققققن  24إ   21مقققققن 
ة ال مل ا مسية املتشقددة األول/أكتوبر. ومن بني أهدا  االجتماا السادف عرض أنشطة خط

 .(58)إلر اد مؤمتر األترا  وفاا  
سقققققت دعى هيفقققققة التنفيققققق  وهيفقققققة املشقققققورة إ  النظقققققر   تاريقققققر ال شنقققققة التنفي يقققققة اإلجقققققراء:  -54

ر فيقق  ذلققك لينظققوالتو ققية مبشققروا اسققتنتاجات أو مشققروا ماققرر ينبثققع عققن تنفيقق  خطققة عم اققا، و 
  الثالثة وال شرين.مؤمتر األترا  وي تمد    دورت  

FCCC/SB/2017/1 
 Add.1و

Report of the Executive Committee of the Warsaw 

International Mechanism for Loss and Damage associated 

with Climate Change Impacts 

 http://unfccc.int/7545 and http://.unfccc.int/6056 م  ومات إضافية

__________ 

. وركققن االتققالا ع ققى خطققة ال مققل املناحققة املرنققة 126-124و 45و 42و 41، الفاققرات 21-ل أ/1املاققرر  (55)
  .http://unfccc.int/7517ع ى الرابط التايل: 

 . 4، الفارة 20-ل أ/2؛ واملارر 3، الفارة 19-ل أ/2املارر  (56)

 . 3، الفارة 22-ل أ/3املارر  (57)

 . 22-ل أ/4و 22-ل أ/3املارران  (58)

http://unfccc.int/6053
http://unfccc.int/7545
http://.unfccc.int/6056
http://unfccc.int/7517
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 ت وير التكنولوجيا ونملها -14 

 ل شنة التنفي ية امل نية دلتكنولوجيا ومركز و بكة تكنولوجيا املناخ لتارير السنول املشرت ا )أ( 
ال شنققة التنفي يققة قققرر مققؤمتر األتققرا    دورتقق  ال شققرين أن توا ققل م  ومققات أساسققية:  -55

امل نيققققة دلتكنولوجيققققا ومركققققز و ققققبكة تكنولوجيققققا املنققققاخ إعققققداد تاريققققر سققققنول مشققققرت  ياققققدل ملققققؤمتر 
، 2017. و  عقال (59)األترا ، من خالل اييفتني الفرعيتني، عن أنشطة وأداء ماال كل منامقا

 31إ   28ة مقققن عاقققدت ال شنقققة التنفي يقققة امل نيقققة دلتكنولوجيقققا اجتماعاقققا الرابققق  عشقققر   الفقققرت 
أي ول/سقبتمرب، وكالمهقا  15إ   12آذار/مارف، وست اد اجتماعاا ا امس عشقر   الفقرتة مقن 

 3  بون. وعاد اجمل س االستشارل ملركز و بكة تكنولوجيا املناخ اجتماع  التاس    الفرتة مقن 
 31إ   29  بققققققون، وسققققققي اد اجتماعقققققق  ال ا ققققققر   الفققققققرتة مققققققن  2017نيسققققققان/أبريل  5إ  

 آب/أغسطس   كوبنااغن.
ست دعى هيفة التنفي  وهيفة املشورة إ  النظر   التاريقر السقنول املشقرت  ل شنقة اإلجراء:  -56

  ماققرر لينظققر فيقق ة مبشققرواالتنفي يققة امل نيققة دلتكنولوجيققا ومركققز و ققبكة تكنولوجيققا املنققاخ والتو ققي
 ن. مؤمتر األترا  وي تمد    دورت  الثالثة وال شري

FCCC/SB/2017/3 Joint annual report of the Technology Executive 
Committee and the Climate Technology Centre and 
Network for 2017 

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

 االسرتاتيشي لنال التكنولوجيا  ئنبو برنامج )ب( 
دعت هيفة التنفيق    دورسقا الراب قة والثالفقني مرفقع البيفقة ال امليقة إ  م  ومات أساسية:  -57

تادمي تاارير عن التاقدل ا قر    االضقطالا أبنشقطت    إتقار بقرئمج بقو ئن االسقرتاتيشي لناقل 
 .(60)ل مدة الربئمجالتكنولوجيا لكي تنظر فياا اييفة   دوراسا توا

ودعققت هيفققة التنفيقق    دورسققا الثالثققة واألرب ققني ال شنققة التنفي يققة امل نيققة دلتكنولوجيققا إ   -58
حتققققديث تاريققققر التايققققيم ا ققققاص بققققربئمج بققققو ئن االسققققرتاتيشي لناققققل التكنولوجيققققا هبققققد  الناققققوض 

. وسقققتفيد ال شنقققة املققق كورة مبقققا أحر تققق  مقققن تاقققدل   هققق ا الصقققدد   (61)بف اليقققة آليقققة التكنولوجيقققا
 . 2017التارير السنول املشرت  ال ل تصدر  م  مركز و بكة تكنولوجيا املناخ ل ال 

سقققت دعى هيفقققة التنفيققق  إ  النظقققر   امل  ومقققات ذات الصققق ة القققواردة   التاقققارير اإلجقققراء:  -59
 إجراءات أخرى، حسب االقتضاء. امل دة ل دورة هبد  البت   اختاذ 

FCCC/CP/2017/7 وAdd.1 Report of the Global Environment Facility to the 

Conference of the Parties. Note by the secretariat 
FCCC/SB/2017/3 Joint annual report of the Technology Executive 

Committee and the Climate Technology Centre and 

Network for 2017 

-https://www.thegef.org/content/poznan-strategic م  ومات إضافية

program and http://.unfccc.int/ttclear 

__________ 

 . 4، الفارة 20-ل أ/17 املارر (59)

(60) FCCC/SBI/2011/7 137، الفارة . 

(61) FCCC/SBI/2015/22 79، الفارة . 

http://unfccc.int/ttclear
https://www.thegef.org/content/poznan-strategic-program
https://www.thegef.org/content/poznan-strategic-program
http://.unfccc.int/ttclear
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 املسائل املتعلمة بتمويل املناخ -15 

 است راض ماال ال شنة الدائمة امل نية دلتمويل )أ( 
 بدأت هيفة التنفي    دورسا السادسة واألرب ني ال مقل ع قى اسقت راضم  ومات أساسية:  -60

. (62)22-ل أ/9لالختصا قات القواردة   مرفقع املاقرر  ماال ال شنة الدائمة امل نية دلتمويقل وفاقا  
، وبنققاء ع ققى الط ققب املاققدل   الققدورة السادسققة واألرب ققني 22-ل أ/9مققن املاققرر  5ل فاققرة  ووفاققا  

ييفة التنفي ، ست د األمانة ورقة تانية عن است راض ماال ينة التمويل لتنظر فياا اييفة   دورسا 
إلياققققا عققققن ذلققققك، فققققهن أحققققد مصققققادر امل  ومققققات القققق  سيسققققتند  . وفضققققال  (63)السققققاب ة واألرب ققققني

 . (64)االست راض هو تارير لتاييم ذايت ل شنة التمويل وتو يات بشنن حتسني كفاءسا وف اليتاا
سققت دعى هيفققة التنفيقق  إ  إمتققال النظققر   اسققت راض ماققال ال شنققة الدائمققة امل نيققة اإلجققراء:  -61

  دورتق  الثالثقة ي تمقد  و دلتمويل والتو ية مبشروا مارر بشنن املسنلة لينظقر فيق  مقؤمتر األتقرا  
 وال شرين.  

FCCC/TP/2017/4 Review of the functions of the Standing Committee on Finance. 

Technical paper by the secretariat  

FCCC/CP/2017/9 Report of the Standing Committee on Finance to the 

Conference of the Parties 

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

 االست راض الثالث لصندوق التكيق )ب( 
بققققققدأت هيفققققققة التنفيقققققق    دورسققققققا السادسققققققة واألرب ققققققني النظققققققر   م  ومققققققات أساسققققققية:  -62

م  والية الصندوق ع ى  واتساقا   12-إل أ/1ل مارر  االست راض الثالث لصندوق التكيق، وفاا  
 . ووفاقققققا  (65)النحققققو القققققوارد   املاقققققررات ذات الصقققق ة الصقققققادرة عقققققن مؤمتر/اجتمققققاا أتقققققرا  كيوتقققققو

، وبنققاء ع ققى الط ققب املاققدل   الققدورة السادسققة واألرب ققني ييفققة 12-إل أ/1مققن املاققرر  4 ل فاققرة
التكيققق، ورقققة تانيققة عققن االسققت راض  التنفيقق ، سققت  د األمانققة، دلت ققاون مقق  أمانققة   ققس  ققندوق

 .(66)الثالث ل صندوق لتنظر فياا اييفة   دورسا الساب ة واألرب ني
سققت دعى هيفققة التنفيقق  إ  إمتققال النظققر   االسققت راض الثالققث لصققندوق التكيققق اإلجققراء:  -63

    دورتقق  و وي تمققدوالتو ققية مبشققروا ماققرر بشققنن املسققنلة لينظققر فيقق  مؤمتر/اجتمققاا أتققرا  كيوتقق
 الثالثة عشرة.  

FCCC/TP/2017/6 Third review of the Adaptation Fund. Technical paper by the 

secretariat 

  http://unfccc.int/3659 م  ومات إضافية

__________ 

(62) FCCC/SBI/2017/7 63، الفارة. 

(63) FCCC/SBI/2017/7 68، الفارة. 

 .)هق(4، املرفع، الفارة 22-ل أ/9املارر  (64)

(65) FCCC/SBI/2017/7 71، الفارة. 

(66) FCCC/SBI/2017/7 73، الفارة. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://unfccc.int/6877
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 املسائل املتعلمة ببناش المدراد -16 

 االتفاقيةبناء الادرات مبوجب  )أ( 
، بققدأت هيفققة التنفيقق    دورسققا السادسققة 18-ل أ/21ل ماققرر  وفاققا  م  ومققات أساسققية:  -64

واألرب قققني االسقققت راض الرابققق  لتنفيققق  إتقققار بنقققاء الاقققدرات   الب قققدان الققق  متقققر اقتصقققاداسا مبرح قققة 
لتنفيق  إتقار بنقاء  أعمقال الر قد والتايقيم السقنوية . وبدأت اييفة   الدورة نفساا أيضا  (67)انتاالية

. واتفاققت اييفققة   ت ققك الققدورة ع ققى موا قق ة 7-ل أ/2ل ماققرر  الاققدرات   الب ققدان الناميققة وفاققا  
 . (68)النظر   هاتني املسنلتني   دورسا الساب ة واألرب ني

وع اقققد االجتمقققاا السقققادف ملنتقققدى ديقققردن بشقققنن بنقققاء الاقققدرات خقققالل القققدورة السادسقققة  -65
سقققا اييفقققة   دور  تنظقققر فيققق عقققن االجتمقققاا ل مقققوجزا   ة التنفيققق . وأعقققدت األمانقققة تاريقققرا  واألرب قققني ييفققق

 الساب ة واألرب ني. 
سققت دعى هيفققة التنفيقق  إ  اختتققال النظققر   االسققت راض الرابقق  لتنفيقق  إتققار بنققاء اإلجققراء:  -66

  راض   الققدورةاالسققت  اهققالاققدرات   الب ققدان القق  متققر اقتصققاداسا مبرح ققة انتااليققة، هبققد  إمتققال 
  الب قققدان  الاقققدرات الثالثقققة وال شقققرين ملقققؤمتر األتقققرا ، وموا ققق ة ر قققد وتايقققيم تنفيققق  إتقققار بنقققاء

لسققادف ملنتققدى االجتمققاا ادلتاريققر املققوجز عققن  إ  اإلحاتققة ع مققا   الناميققة. وسققت دعى اييفققة أيضققا  
 ديردن بشنن بناء الادرات. 

FCCC/SBI/2017/9 The 6th Durban Forum on capacity-building. Summary report 

by the secretariat 

 http://unfccc.int/7203, http://unfccc.int/10133 and م  ومات إضافية

http://unfccc.int/10053 

 التارير املرح ي التات السنول املادل من ينة دريس امل نية ببناء الادرات )ب( 
ع اققد االجتمققاا األول ل شنققة دريققس امل نيققة ببنققاء الاققدرات   الفققرتة م  ومققات أساسققية:  -67
. و  (69)ييفققة التنفيقق دلتققزامن مقق  الققدورة السادسققة واألرب ققني  2017أ ر/مققايو  13إ   11مققن 
، كقققان أول اجملقققاالت أو املواضقققي  ا وريقققة الققق  تناولتاقققا ينقققة دريقققس هقققو أنشقققطة بنقققاء 2017عقققال 

 .(70)  سياق اتفاق دريس الادرات من أجل تنفي  املسامهات ا ددة وتنيا  
 د ينقققة الختصا قققاسا امل تمقققدة   القققدورة الثانيقققة وال شقققرين ملقققؤمتر األتقققرا ، سقققت   ووفاقققا   -68

دريس تاارير مرح ية تانيقة سقنوية عقن عم اقا لتق َاقدَّل إ  مقؤمتر األتقرا  مقن خقالل هيفقة التنفيق ، 
 . (71)وستتيا ه   التاارير   دورات اييفة املتزامنة م  دورات مؤمتر األترا 

__________ 

 .4، الفارة 18-ل أ/21املارر  (67)

(68) FCCC/SBI/2017/7 77، الفارة. 

 .6الفارة ، 22-ل أ/2املارر  (69)

(70) FCCC/SBI/2016/20 91، الفارة. 
 .17، املرفع، الفارة 22-ل أ/2املارر  (71)

http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/10133
http://unfccc.int/10053
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  سقققتنظر هيفقققة التنفيققق    التاريقققر املرح قققي التاقققت السقققنول ل شنقققة دريقققس، مبقققا اإلجقققراء:  -69
ات أو روا تو ققيذلققك تو ققياسا ملققؤمتر األتققرا  املنبثاققة عققن تنفيقق  خطققة عم اققا، وستو ققي مبشقق

 ن. مشروا مارر لينظر في  مؤمتر األترا  وي تمد    دورت  الثالثة وال شري
FCCC/SBI/2017/11 Annual technical progress report of the Paris Committee on 

Capacity-building  

   http://unfccc.int/10251 م  ومات إضافية

 بناء الادرات مبوجب بروتوكول كيوتو )ج( 
التنفيقق    دورسققا السادسققة ، بققدأت هيفققة 8-إل أ/11ل ماققرر  وفاققا  م  ومققات أساسققية:  -70

واألرب قققني االسقققت راض الرابققق  لتنفيققق  إتقققار بنقققاء الاقققدرات   الب قققدان الققق  متقققر اقتصقققاداسا مبرح قققة 
أعمقال الر قد والتايقيم السقنوية لتنفيق  إتقار بنقاء  . وبدأت اييفة   الدورة نفساا أيضا  (72)انتاالية

. واتفات اييفة   ت ك القدورة ع قى موا ق ة 1-إل أ/29ل مارر  الادرات   الب دان النامية وفاا  
 .(73) النظر   هاتني املسنلتني   دورسا الساب ة واألرب ني

وع اقققد االجتمقققاا السقققادف ملنتقققدى ديقققردن بشقققنن بنقققاء الاقققدرات خقققالل القققدورة السادسقققة  -71
سقققا اييفقققة   دور  تنظقققر فيققق عقققن االجتمقققاا ل مقققوجزا   واألرب قققني ييفقققة التنفيققق . وأعقققدت األمانقققة تاريقققرا  

 الساب ة واألرب ني.
سققت دعى هيفققة التنفيقق  إ  اختتققال النظققر   االسققت راض الرابقق  لتنفيقق  إتققار بنققاء اإلجققراء:  -72

  راض   الققدورة ا االسققتهققالاققدرات   الب ققدان القق  متققر اقتصققاداسا مبرح ققة انتااليققة، هبققد  إمتققال 
لاقققدرات   اار بنقققاء وا ققق ة ر قققد وتايقققيم تنفيقق  إتقققالثالثققة عشقققرة ملؤمتر/اجتمقققاا أتقققرا  كيوتققو، وم

 الجتمققاا السققادفوجز عققن ادلتاريققر املقق ع مققا  إ  اإلحاتققة  الب ققدان الناميققة. وسققت دعى اييفققة أيضققا  
 ملنتدى ديردن بشنن بناء الادرات.

FCCC/SBI/2017/9 The 6th Durban Forum on capacity-building. Summary report 

by the secretariat 

 http://unfccc.int/7203, http://unfccc.int/10133 and م  ومات إضافية

http://unfccc.int/10053 

 أتغّي تنفيذ تدابّي التصدي -17 

 املنتدى ا سّن وبرئمج ال مل )أ( 
اجتمققققق  فريقققققع ا قققققرباء التاقققققت املخصققققق  خقققققالل القققققدورة السادسقققققة م  ومقققققات أساسقققققية:  -73

واألرب ققني لكققل مققن هيفققة التنفيقق  وهيفققة املشققورة مققن أجققل ت زيققز ال مققل التاققت املت  ققع بتققنفري تنفيقق  
تدابري التصدل. وقدل الفريع املزيد من التفا قيل التانيقة بشقنن  قايل بقرئمج ال مقل املت  قع بتقنفري 

__________ 

 .4، الفارة 18-ل أ/21املارر  (72)
(73) FCCC/SBI/2017/7 78، الفارة. 

http://unfccc.int/10260
http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/10133
http://unfccc.int/10053
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. وسقي  د الرئيسقان املتشقاركان ل فريقع، بقدعم (74)تنفي  تقدابري التصقدل   سقياق التنميقة املسقتدامة
 .(75)ل فريع لتنظر في  اييفتان   الدورة الساب ة واألرب ني لكل مناما من األمانة، تاريرا  

بشقققنن ايوانقققب املت  اقققة دلتنويققق  والتحقققول  (76)و قققو  لألتقققرا  واملقققراقبني تاقققدمي آرائاقققم -74
االقتصقققاديني واالنتاقققال ال قققادل لاقققوة ال مقققل وتقققوفري ال مقققل الالئقققع والو قققائق اييقققدة،   سقققياق 

 .(77)التنمية املستدامة
سققت اد هيفقققة التنفيقق  وهيفققة املشقققورة االجتمققاا الرابقق  ل منتقققدى ا سَّققن، حيقققث اإلجققراء:  -75

ا مبققققلنمققققاذج، اسققققتناقر األتققققرا   ققققاالت بققققرئمج ال مققققل واالحتياجققققات ا تم ققققة ألدوات وضقققق  
أعقققال . وسقققت دعى  74دلورققققات املشقققار إلياقققا   الفاقققرة  يشقققمل فقققرص بنقققاء الاقققدرات، اسرت قققادا  

 اءات أخرى. أية إجر  تان إ  النظر   تارير فريع ا رباء التات املخص  واالتفاق ع ىاييف
FCCC/SB/2017/INF.2 Meeting of the ad hoc technical expert group on response 

measures. Report by the co-chairs of the ad hoc technical 

expert group 

 http://unfccc.int/5900 ورقات مادمة

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

 ترائع املنتدى امل ت بتنفري تنفي  تدابري التصدل وبرئمج عم   وو ائف  مبوجب اتفاق دريس )ب( 
مققؤمتر األتققرا    دورتقق  احلاديققة وال شققرين أن يسققتمر املنتققدى قققرر م  ومققات أساسققية:  -76

امل قققت بتقققنفري تنفيققق  تقققدابري التصقققدل   إتقققار اييفتقققني الفقققرعيتني، وأن ي مقققل ع قققى خدمقققة اتفقققاق 
أن تو ققي هيفققة التنفيقق  وهيفققة املشققورة بطرائققع املنتققدى امل ققت بتققنفري تنفيقق   . وقققرر أيضققا  (78)دريققس

تقققدابري التصقققدل وبقققرئمج عم ققق  وو ائفققق  مقققن أجقققل م ايقققة آار تنفيققق  تقققدابري التصقققدل   إتقققار 
 . (79)اتفاق دريس، لينظر فياا مؤمتر/اجتماا أترا  دريس وي تمدها   دورت  األو 

هيفققة املشققورة   الققدورة السادسققة واألرب ققني لكققل منامققا   مقق كرة ونظققرت هيفققة التنفيقق  و  -77
الققق  أعقققدها رئيسقققا اييفتقققني بشقققنن اآلراء الققق  أعربقققت عناقققا األتقققرا  خقققالل القققدورة  (80)األفكقققار

 . (81)ا امسة واألرب ني لكل من اييفتني وت ك ال  قدمتاا ب د هاتني الدورتني
اييفتققني املقق كورتني، ح اققة عمققل قبققل الققدورة، ت اققد وسققتنظم األمانققة، بتوجيقق  مققن رئيسققي  -78

قبققل الققدورة السققاب ة واألرب ققني لكققل مققن اييفتققني وتركققز ع ققى عنا ققر ترائققع املنتققدى امل ققت بتققنفري 

__________ 

(74) FCCC/SBI/2017/7 ؛ و82، الفارةFCCC/SBSTA/2017/4 60، الفارة. 

(75) FCCC/SBI/2017/7 ؛ و83، الفارةFCCC/SBSTA/2017/4 61، الفارة. 

، عققرب بوابققة تاققدمي امل  ومققات ع ققى الققرابط 2017أي ول/سققبتمرب  30يت ققني ع ققى األتققرا  تاققدمي آرائاققا،   ققول  (76)
لكققققرتوين التققققايل: . ويت ققققني ع ققققى املققققراقبني إرسققققال ورقققققاسم إ  عنققققوان الربيققققد اإلhttp://unfccc.int/5900التققققايل: 

secretariat@unfccc.int. 

(77) FCCC/SBI/2017/7 ؛ و84، الفارةFCCC/SBSTA/2017/4 62، الفارة. 

 .33، الفارة 21-ل أ/1املارر  (78)

 .34، الفارة 21-ل أ/1املارر  (79)

 .http://unfccc.int/4908 متاحة ع ى الرابط التايل: (80)

  .http://unfccc.int/5900 اآلراء املادمة متاحة ع ى الرابط التايل: (81)

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/5900
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. و قو  لألتقرا  واملقراقبني (82)تنفي  تدابري التصدل وبرئمج عم   وو ائف  مبوجب اتفاق دريس
 . (84) موسة ل طرائع وبرئمج ال مل والو ائقبشنن ال نا ر امل (83)تادمي آرائام

وب د ح اة ال مل امل اودة قبقل القدورة، سقياول رئيسقا هيفقة التنفيق  وهيفقة املشقورة، بقدعم  -79
 . (85)أعال  77من األمانة، بتحديث م كرة األفكار املشار إلياا   الفارة 

ست دعى هيفقة التنفيق  وهيفقة املشقورة إ  النظقر   مق كرة األفكقار ا دفقة املشقار اإلجراء:  -80
 أعال ، وموا  ة النظر   ه   املسنلة.  79إلياا   الفارة 
 http://unfccc.int/5900 ورقات مادمة

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

 من بروتوكول كيوتو 3من املادة  14املسائل املت  اة دلفارة  )ج( 

 10-ل أ/1التادل ا ر    تنفي  املارر  )د( 
اتفاقققت هيفقققة التنفيققق    دورسقققا السادسقققة واألرب قققني ع قققى النظقققر   م  ومقققات أساسقققية:  -81

البندين الفقرعيني مقن جقدول األعمقال بشقكل مشقرت  مق  البنقد الفرعقي مقن جقدول أعمقال ه ين 
 ، املنتدى ا ّسقن وبقرئمج ال مقلالدورة السادسة واألرب ني لكل من هيفة التنفي  وهيفة املشورة:  

   دورسقا السادسقة واألرب قني ع قى أن   منتدى مشرت  بني اييفتني. واتفات هيفقة التنفيق  أيضقا  
 .(86)يتوا ل النظر   ه   املسائل   دورسا الساب ة واألرب ني

 ست دعى هيفة التنفي  إ  موا  ة النظر   ه   املسائل.اإلجراء:  -82

مان  التدريب وتوعياة اجلمهاور ومشااركته ووهاوله إع املعلوماادأعمال تنفيذ  بل النهو  ب -18 
 ريسأجل تعزيز اإلجراشاد املت ذة ت إطار اتفاق اب

دعا مؤمتر األترا    دورت  احلادية وال شرين مؤمتر/اجتماا أتقرا   م  ومات أساسية: -83
الناقققوض بتنفيققق  أعمقققال التقققدريب وتوعيقققة ايماقققور دريقققس   دورتققق  األو  إ  استكشقققا  سقققبل 

. (87)ومشققاركت  وو ققول  إ  امل  ومققات مققن أجققل ت زيققز اإلجققراءات املتخقق ة   إتققار اتفققاق دريققس
وأحقققال مؤمتر/اجتمقققاا أتقققرا  دريقققس   ايقققزء األول مقققن دورتققق  األو  هققق   املسقققنلة إ  القققدورة 

هبقققق ا الشققققنن   دورتقققق   السققققاب ة واألرب ققققني ييفققققة التنفيقققق  وت ققققب إ  اييفققققة أن تاققققدل إليقققق  تاريققققرا  
 .(88)األو 

__________ 

(82) FCCC/SBI/2017/7 ؛ و88، الفارةFCCC/SBSTA/2017/4 66، الفارة. 

، عققرب بوابققة تاققدمي امل  ومققات ع ققى الققرابط 2017أي ول/سققبتمرب  30يت ققني ع ققى األتققرا  تاققدمي آرائاققا،   ققول  (83)
. ويت ققققني ع ققققى املققققراقبني إرسققققال ورقققققاسم إ  عنققققوان الربيققققد اإللكققققرتوين التققققايل: http://unfccc.int/5900التققققايل: 

secretariat@unfccc.int. 

(84) FCCC/SBI/2017/7 ؛ و87، الفارةFCCC/SBSTA/2017/4 65، الفارة . 

(85) FCCC/SBI/2017/7 ؛ و89، الفارةFCCC/SBSTA/2017/4 67، الفارة. 
(86)  FCCC/SBI/2017/7 92، الفارة. 

  .83، الفارة 21-ل أ/1املارر  (87)
(88) FCCC/PA/CMA/2016/3 ب(.24، الفارة( 

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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ة التنفيقق ، قققال ومققن أجققل اإلعققداد ل نظققر   هقق ا البنققد   الققدورة السققاب ة واألرب ققني ييفقق -84
، بقدعوة األتقرا  واملنظمقات املراقبقة (89)2017حزيران/يوني   19رئيس اييفة،   إخطار بتاري  

 .(90) أعال  83إ  تادمي آرائاا واقرتاحاسا بشنن املسنلة املشار إلياا   الفارة 
 ست دعى هيفة التنفي  إ  بدء النظر   ه   املسنلة.    اإلجراء:  -85

 مادمةورقات 

 م  ومات إضافية

http://unfccc.int/5900 

http://unfccc.int/8946  

 تمرير عن األنش ة املتعلمة ابلعمل من أجل التمكني املناخي -19 
الثامنققة عشققرة بققرئمج عمققل الدوحققة  اعتمققد مققؤمتر األتققرا    دورتقق م  ومققات أساسققية:  -86

. وققققرر مقققؤمتر (91)لت زيقققز ال مقققل   هققق ا اجملقققال سقققنو    مقققن االتفاقيقققة، وأنشقققن حقققوارا   6بشقققنن املقققادة 
مققن االتفاقيقة بققق:  6األتقرا    دورتقق  الثانيقة وال شققرين أن يشقار إ  اياققود املت  اقة بتنفيقق  املقادة 

 .(92)ال مل من أجل التمكني املناخي
م  ال نا ر الستة ل  مل من أجقل التمكقني املنقاخي    قايل  -87 وألغراض تنظيم احلوار، جت 

 التققدريب، بينمققالت  ققيم و . ويتققنلق  ققال الرتكيققز األول مققن اتركيققز، يققتم تنققاوب النظققر فيامققا سققنو   
 وعا  دويل موضقلت اون القاوي ترب  .توعية ايماور ومشاركت  وو ول  إ  امل  وماتيتنلق الثاين من 

نققاخي خققالل مكققني املجملققايل الرتكيققز. وقققد ع اققد احلققوار ا ققامس بشققنن ال مققل مققن أجققل الت  ققامال  
 .الدورة السادسة واألرب ني ييفة التنفي  وانصب ع ى  ال الرتكيز األول

دلتاريقر املقوجز ل حقوار ا قامس بشقنن  ع مقا  ست دعى هيفقة التنفيق  إ  اإلحاتقة اإلجراء:  -88
 ل التمكني املناخي. ال مل من أج

FCCC/SBI/2017/10 The 5th Dialogue on Action for Climate Empowerment. 

Summary report by the secretariat. 

 http://unfccc.int/8941 م  ومات إضافية

 املسائل اجلنسانية وتغّي املناخ -20 
قرر مؤمتر األترا    دورتق  الثانيقة وال شقرين موا ق ة وت زيقز بقرئمج م  ومات أساسية:  -89

عمل ليمقا بشقنن املسقائل اينسقانية لفقرتة فقالث سقنوات، وت قب إ  هيفقة التنفيق  أن تضق  خطقة 
عمققل ل مسققائل اينسققانية مققن أجققل دعققم تنفيقق  الاققرارات والققوال ت املت  اققة دلشققنن اينسققاين   

 .(93)م ية االتفاقية اإلتاريةإتار ع

__________ 

 أعال . 29مثل احلا ية  (89)

، عققرب بوابققة تاققدمي امل  ومققات ع ققى الققرابط 2017أي ول/سققبتمرب  18يت ققني ع ققى األتققرا  تاققدمي آرائاققا،   ققول  (90)
ال ورقققققاسم إ  عنققققوان الربيققققد اإللكققققرتوين التققققايل: . ويت ققققني ع ققققى املققققراقبني إرسققققhttp://unfccc.int/5900التققققايل: 

secretariat@unfccc.int. 

 .18-ل أ/15املارر  (91)

 .14، الفارة 22-ل أ/17املارر  (92)

 .27و 6، الفاراتن 22-ل أ/21املارر  (93)

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/8946
http://unfccc.int/8941
http://unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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وبنققاء ع ققى ت ققب مققؤمتر األتققرا    دورتقق  الثانيققة وال شققرين، عاققدت األمانققة، دلت ققاون  -90
، ح اققة عمققل أفنققاء (94)إ  آرائاققم مقق  األتققرا  واملققراقبني وغققريهم مققن أ ققحاب املصقق حة واسققتنادا  

من أجل وضق  ال نا قر املمكنقة  ،(95)الدورة، وذلك خالل الدورة السادسة واألرب ني ييفة التنفي 
أعققال  لكققي تنظققر فياققا اييفققة   دورسققا  89 طققة عمققل املسققائل اينسققانية املشققار إلياققا   الفاققرة 

 .(96)الساب ة واألرب ني
ح اقات عمقل أفنقاء    دورت  الثانية وال شقرين أن ت  اقد سقنو    وقرر مؤمتر األترا  أيضا   -91

، 2019و 2018يفتقني الفقرعيتني   فقرتة القدورات األو  ل قامي الدورات دلتقزامن مق  دورات اي
ل مقققققل املققققق كورة خقققققالل وت قققققب إ  هيفقققققة التنفيققققق  أن ت قققققد بشقققققكل تفصقققققي ي مواضقققققي  ح اقققققات ا

عققن املواضقي  القق  تو ققي هبققا حل اقات ال مققل إ  مققؤمتر األتققرا     وأن تاققدل تاريققرا   2017 عقال
 .(97)دورت  الثالثة وال شرين

سقققت دعى هيفقققة التنفيققق  إ  النظقققر   ال نا قققر املمكنقققة  طقققة عمقققل املسقققائل اينسقققانية  اإلجقققراء: -92
، وإ  تاقدمي 2019-2018وك لك مواضي  ح اات ال مل السنوية امل اقودة أفنقاء القدورات   الفقرتة 

 ال شرين.لثالثة و اتو يات بشنن ه   املسائل لينظر فياا مؤمتر األترا  وي تمدها   دورت  
 http://unfccc.int/10289, and م  ومات إضافية

http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/17

0517_sbi_informal_workshop_summary_web.pdf  

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤ سية -21 

 2017-2016امليزانية لفرتة السنتني أداء  )أ( 
وإ قققا  القققربامج   األ قققار الثمانيقققة أ عقققد ل قققدورة تاريقققر عقققن أداء امليزانيقققة م  ومقققات أساسقققية:  -93

تشقرين  16   - را ألتقمقن اعشر األو  من فرتة السنتني، وتارير عقن حالقة املسقامهات اإلر قادية 
تفماين ة والصقندوق االسق  الصندوق االستفماين ل ميزانية األساسية لالتفاقي - 2017األول/أكتوبر 

 .التفاقيةستفمانية لمة إ  كافة الصناديع االالتربعات املادوحالة  ،لسشل امل امالت الدويل
دمل  ومققات الققواردة   الوائققع امل ققدة  ع مققا  سققت دعى هيفققة التنفيقق  إ  اإلحاتققة اإلجققراء:  -94

   إ  البقققققتو ل قققققدورة وأيقققققة م  ومقققققات  قققققفوية إضقققققافية ذات  ققققق ة تاقققققدماا األمانقققققة التنفي يقققققة، 
 واملاليقققة والققق  ةاإلداريققق اإلجقققراءات الققق  ققققد ي قققزل إدراجاقققا   مشقققاري  املاقققررات املت  اقققة دملسقققائل

اجتمققققاا ن ومؤمتر/دورتقققق  الثالثققققة وال شققققريسيو ققققى أبن ينظققققر فياققققا وي تمققققدها مققققؤمتر األتققققرا    
 أترا  كيوتو   دورت  الثالثة عشرة. 

FCCC/SBI/2017/13 Budget performance for the biennium 2016–2017 as at 30 

June 2017. Note by the Executive Secretary 

__________ 

، واآلراء الواردة من املراقبني متاحة http://unfccc.int/5900اآلراء الواردة من األترا  متاحة ع ى الرابط التايل:  (94)
 .http://unfccc.int/7481ع ى الرابط التايل: 

 .29ارة ، الف22-ل أ/21املارر  (95)

  .http://unfccc.int/10289انظر  (96)
 .12و 11، الفاراتن 22-ل أ/21املارر  (97)

http://unfccc.int/10289
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop_summary_web.pdf
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop_summary_web.pdf
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/7481
http://unfccc.int/10289
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FCCC/SBI/2017/INF.14 Status of contributions as at 16 October 2017. Note by the 

secretariat 

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

 2016تارير مراج ة احلسادت والبيائت املالية ل ال  )ب( 
م املتحققققدة البيققققائت املاليققققة راجقققق    ققققس مراج ققققي حسققققادت األمققققم  ومققققات أساسققققية:  -95
 . 2016 ل ال
دمل  ومققات الققواردة   الوائققع امل ققدة  ع مققا  سققت دعى هيفققة التنفيقق  إ  اإلحاتققة اإلجققراء:  -96

 ل دورة. 
FCCC/SBI/2017/INF.15 

 Add.1و
Financial report and audited financial statements for the 

year 2016 and report of the United Nations Board of 

Auditors. Note by the Executive Secretary 

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

 املسائل األخرى املالية واملت  اة دمليزانية )ج( 
هيفققة التنفيقق    دورسققا السادسققة واألرب ققني   امليزانيققة الربئ يققة  نظققرتم  ومققات أساسققية:  -97

وأو قت أبن ياقر مقؤمتر األتقرا    دورتق  الثالثقة وال شقرين  2019-2018املارتحة لفرتة السقنتني 
. وبنققققاء (98)2019-2018يققققورو لفققققرتة السققققنتني  56 889 092ميزانيققققة برئ يققققة أساسققققية بايمققققة 

ورة السادسقققة واألرب قققني ييفقققة التنفيققق ، أعقققدت األمانقققة وفياقققة مناحقققة ع قققى الط قققب املاقققدل   القققد
 FCCC/SBI/2017/4/Add.1 إ  الققققققققوفياتني امليزانيققققققققة اسققققققققتنادا  لققققققققربئمج ال مققققققققل مقققققققق   صصققققققققات 

وما ورد من مدخالت وما أبدتق  األتقرا  مقن آراء، لتنظقر فياقا هيفقة  FCCC/SBI/2017/INF.8و
 . (99)نيالتنفي    دورسا الساب ة واألرب 

وسققتنظم األمانققة ح اققة عمققل تانيققة، تاققرر عاققدها ع ققى هققامر الققدورة السققاب ة واألرب ققني  -98
ييفقققة التنفيققق ، هبقققد  مناقشقققة السقققبل املمكنقققة لقققز دة كفقققاءة و قققفافية عم يقققة امليزانيقققة، مققق  مراعقققاة 

عقن  تاريقرا  . وسقيادل رئقيس هيفقة التنفيق  (101)(100)امل  ومات املتاحة ع ى املوق  الشبكي لالتفاقيقة
نتققائج ح اققة ال مققل التانيققة لتنظققر فياققا اييفققة   دورسققا السققاب ة واألرب ققني مققن أجققل تاققدمي التوجيقق  

عقن نتقائج ح اقة ال مقل التانيقة لتنظقر  لألمانة بشنن تنفيق  امليزانيقة الربئ يقة. وسقت د األمانقة تاريقرا  
 .(102)في  اييفة   دورسا الثامنة واألرب ني

ست دعى هيفة التنفي  إ  النظر   الوفياقة امل قدة ل قدورة، وأيقة م  ومقات  قفوية اإلجراء:  -99
لتانيقة املشقار اة ال مقل إضافية ذات   ة تادماا األمانة التنفي يقة، وتاريقر القرئيس عقن نتقائج ح اق

 ة. يزانية الربئ يأعال ، وإ  تادمي التوجي  لألمانة بشنن تنفي  امل 98إلياا   الفارة 

__________ 

(98)  FCCC/SBI/2017/7 125و 124، الفاراتن. 

(99)   FCCC/SBI/2017/7 128، الفارة. 

(100)  FCCC/SBI/2017/7 129، الفارة. 

ركققققققققققققققن االتققققققققققققققالا ع ققققققققققققققى الصققققققققققققققفحة الشققققققققققققققبكية ا ا ققققققققققققققة هبقققققققققققققق   الوائققققققققققققققع ع ققققققققققققققى الققققققققققققققرابط التققققققققققققققايل:  (101)
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/meeting/10084/php/view/workshops.php#c . 

(102)  FCCC/SBI/2017/7 131و 130، الفاراتن. 

http://unfccc.int/1065
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://unfccc.int/1065
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/meeting/10084/php/view/workshops.php#c


FCCC/SBI/2017/8 

GE.17-14776 24 

FCCC/SBI/2017/INF.13 Revised work programme for the biennium 2018–2019. Note 

by the Executive Secretary 

 http://unfccc.int/1065 and http://unfccc.int/9928 م  ومات إضافية

 أخرىمسائل  -22 
 .ست بحث   إتار ه ا البند من جدول األعمال أل مسائل أخرى تنشن أفناء الدورة -100

 وتمرير الدورة الدورةإغ ق  -23 
ي  ققرض مشققروا التاريققر املت  ققع دلققدورة ع ققى هيفققة التنفيقق  كققي تنظققر فيقق  وت تمققد ، وب ققد  -101

  رة.الدو  إغالقذلك ي   ن الرئيس 
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