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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  15-6 بون،
 )ب( من جدول األعمال املؤقت4البند 

 يةلالتفاق ألولفق االتقارير املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املر 
قدمة من امل طنيةعمل فريق اخلرباء االستشاري املعين ابلبالغات الو 
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

اري املعررررين ابلبالغررررات االستشرررر اخلرررررباء فريررررق عمررررل عررررن مرحلرررر  تقريررررر  
 الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 تقرير مقّدم من األمانة  

 موجز  
يووووجز  وووقا الالريووور الالووود  الوووقرب ء ووورشا فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب امل ووو   لب  وووا   

رب( ربا  ا  اشوا  فريو  ابواملد جوة   املرفو  األول ل تقاقيوة )الوطنية امللدمة من األطراف  و  
العووقين علوود ا  . ويغ ووا الالريوور وقوواائ وناووااع ا جاموواعن2017   تنقيووق ة ووة عمعوو  ل ووا 

ن ععوووو  . وعكووور فريوووو  ابووووربا  ا  اشوووا رب ةوووو ل  وووقين ا جاموووواع2017 القريووو    عووووا 
األمود، وا وا ر    إىل ا وةاتيييا  طويعوةا وانااا   2018-2017مراج ة برانمع عمع  لعقوة  

فريوووو  ابووووربا   . و إلضووووافة إىل  لوووو ، قووووي  2017 الالوووود  ايفوووورش   تنقيووووق ة ووووة عمعوووو  ل ووووا 
  عوووون د   نظوووور ا  اشووووا رب اإلتوووواشا  والوووود و  املقوووواقاا     ووووياق تنقيووووق بوووورانمع عمعوووو  وقوووو

 .2018 اجملا   واألنش ة  ا  األولوية ل ا 
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

، ءن يقوووووامر عمووووول فريووووو  ابوووووربا  19-  ء/19قووووور  موووووؤ ر األطوووووراف،  وجووووو  ملووووور ا  -1
ا  اشا رب امل    لب  ا  الوطنية امللدموة مون األطوراف  و  املد جوة   املرفو  األول ل تقاقيوة 

 .2018 إىل عا  2014 ا  اشا رب( ملد  مخس  نوا   اد من عا )فري  ابربا  
و وجوو  امللوور  نققوو ، طعوو  مووؤ ر األطووراف إىل فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب ءن يلوود      -2

تلريوورا  مر عيووا  عوون عمعوو  إىل اهليئووة القرعيووة لعانقيووق لكووا تنظوور فيوو    او ا ووا الوويت ت  لوود  كوول عووا 
 .(1)طراف لازامن مئ او ا  مؤ ر األ

ووور عمووول فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب عووون  -3 وطعووو  موووؤ ر األطوووراف ءيموووا  إىل األمانوووة ءن تيق ا
طريووو  تنظوووي  اجاماعاتووو  و علوووا  عمعووو  وملميوووئ الالوووا ير املا علوووة  وووقا ا جاماعوووا  و علوووا  

 .(2)ال مل كا تنظر فيها اهليئة القرعية لعانقيق

 نطاق التقرير -ابء 
 2017 ة عامة عن تنقيوق ة وة عمول فريو  ابوربا  ا  اشوا رب ل وا يلد   قا الالرير يف -4

ويغ ووا وقوواائ اجاماعيوو  الثووامن عشوور والاا ووئ عشوور. وينظوور الالريوور ءيمووا    اجملووا   الوويت ينبغووا 
 .2018 حتقينها واجملا    ا  األولوية ل ا 

الرايقوية الويت اضو عئ و إلضافة إىل  وقا الالريور، ء عود ة ةوة تلوا ير تبون ناوااع األنشو ة  -5
لعانقيوووق   او  وووا  لكوووا تنظووور فيهوووا اهليئوووة القرعيوووة 2017  وووا فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب   عوووا 

 القاب ة واأل ب ن:
تلرير عن  علا  ال مل الاد يبية الا بيليوة اإلقعيميوة املا علوة اعوداا إجورا ا   )ء( 

 20ايفدةوة لقوة  القونان )انظور القلورا   الاخقير واإلب غ عنها   الب  ا  الوطنيوة والالوا ير
 ؛(3)ءاانا( 22إىل 

تلريوووور تلوووو  عوووون الليوووووا املواجهووووة والاوفوووويا  امللدمووووة لاشووووكيل ءفرقووووة ابووووربا   )ب( 
 ؛(4)ءاانا( 44إىل  40الالنين )انظر القلرا  

تلرير تل  حمدَّث عون املشواكل والليووا والود و  املقواقاا  وءفمول املما  وا   )ج( 
 .(5)ءاانا( 48إىل  46عداا الب  ا  الوطنية والالا ير ايفدةة لقة  القنان )انظر القلرا    إ

__________ 

 .19-  ء/19من امللر   7انظر القلر   (1)
 .19-  ء/19امللر   من)ء( 9القلر   (2)
(3) FCCC/SBI/2017/17. 
(4) FCCC/SBI/2017/12. 
(5) FCCC/SBI/2017/16 . 



FCCC/SBI/2017/15 

GE.17-17151 4 

 اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ -جيم 
إن اهليئة القرعية لعانقيق مودعو ، ب ود النظور    وقا الالريور والالوا ير الث ةوة املشوا  إليهوا  -6

إىل اإل اطوووة ععموووا   لالووود  الوووقرب ء ووورشا فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب   تنقيوووق ءعووو ا،  5  القلووور  
، وإىل تلوودم مزيوود موون 2018 و جملووا    ا  األولويووة ايفوودا  ل ووا  2017 بوورانمع عمعوو  ل ووا 

 اإل شااا ،  ق  ا قاما ، إىل فري  ابربا  ا  اشا رب.
ق ءن حتو  مون جديود البعودان املالدموة و إلضافة إىل  ل ، قود تووا اهليئوة القرعيوة لعانقيو -7

األطراف املد جة   املرف  الثاين ل تقاقية والبعدان املالدمة األطراف األةورى اللواا   ععو  تلودم 
ءن تق ووول  لووو  لامكووون فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب مووون تنقيوووق األنشووو ة امللووور      (6)املووووا ا املاليوووة

املا وووودا  األطووووراف إىل الا وووواون مووووئ فريوووو  ابووووربا   بوووورانمع عمعوووو ، وءن توووودعو الووووربامع واملنظمووووا 
ا  اشا رب،  ق  ا قاما ،   تلدم الدع  الالو  واملواإ إىل األطوراف  و  املد جوة   املرفو  

 األول ل تقاقية من ءجل إعداا ب  ا ا الوطنية وتلا ير ا ايفد ةة لقة  القنان.

 والتاسع عشر لفريق اخلرباء االستشاريوقائع االجتماعني الثامن عشر  -اثنياا  
 14علوود فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب اجاماعوو  الثووامن عشوور   بووون، ءملانيووا،   القووة  موون  -8

، (7). و مووور ا جاموووا  وا ووود وعشووورون عمووووا  مووون ءعموووا  القريووو 2017شوووبارب/فرباير  16إىل 
وووو  فيوووو   وووون ليووووان( تشووووي  ) وووونغافو  (  ايقووووا  لعقريوووو  والقوووويد   إ ووووايقانيا ء ايوووو   وبعوووويس وانا خا

)كولومبيا( ملر  ، كل منهما ملد   نة وا د . وا ا ر  فري  ابربا  ا  اشوا رب و اجوئ بورانمع 
ووضوووئ الصووويغة النهاايوووة ب وووة عمعووو  القووونوية  2018-2017عمعووو  الوا وووئ  ا املقووواوين لعقوووة  

 .(8)2017 األكثر تقصي   ل ا 
 21ابووووربا  ا  اشووووا رب   بووووون   القووووة  موووون وع لوووود ا جامووووا  الاا ووووئ عشوووور لقريوووو   -9
، إىل جانوو  مشووا يف (9). وشووا يف   ا جامووا  تقوو ة عشوور عموووا  2017ءيعول/ ووبامرب  22 إىل

بصقة مراق  من ء  بييوان ميثول الودول  و  األطوراف   املرفو  األول مون من لوة ءو و  الشورقية، 
. وقوووووي   فريوووو  ابوووووربا  (10)ر األطوووورافوا عووووا بنوووووا   ععوووو  ا وووووانااجا  الوووودو   الاا ووووو ة عشوووور  ملوووووؤ 

__________ 

(6) FCCC/SBI/2016/8  40، القلر. 
األعمووا  موون ءملانيووا وءو و وووارب والرباشيوول )مشووا كة عوون ب وود( وبوونغ ايو وجووز  البهامووا و هو يووة تنزانيووا املاحوود   (7)

اية ة ال ربيووة القوو و ا واملمعكوووجنوووب ءفريليووا و وونغافو   والقووواان وفرنقووا وكنوودا وكووو  وكولومبيووا والكونغووو وكينيوو
بووورانمع األمووو  )اولياووون   ن، وةبووو ان ميوووث ن منظماووون)مشوووا كة عووون ب ووود( والوووو اي  املاحووود  األمريكيوووة واليوووا

 املاحد  اإلمنااا ومنظمة األم  املاحد  لعبيئة(. 
ماا وووووووووة   املوقوووووووووئ الشوووووووووبكا الاوووووووووواإ:  2017 ل وووووووووا  ة وووووووووة عمووووووووول فريووووووووو  ابوووووووووربا  ا  اشوووووووووا رب املقص ووووووووووعة (8)

http://unfccc.int/2608.php . 
األعمووا  موون ءملانيووا وءو و وووارب والرباشيوول وبوونغ ايو و وونغافو   والقووواان والصوون )مشووا كة عوون ب وود( وفرنقووا  (9)

شوا كة د  األمريكيوة )ماي  املاحووكندا وكو  والكونغو وكينيا واملمعكة ال ربية الق واية )مشا كة عون ب ود( والوو 
مع األمو  غو  املنواب بورانمل نيوة باااهليئوة احلكوميوة الدوليوة عن ب د( واليا ن، وة ةة ةربا  ميثعون منظما  اوليوة )

 املاحد  اإلمنااا ومنظمة األم  املاحد  لعبيئة(. 
(10) FCCC/CP/2013/10  131، القلر. 

http://unfccc.int/2608.php
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وشر    مناقشا  ءولية بشوأن ة وة  2017 ا  اشا رب الالد  ايفرش   تنقيق ة ة عمع  ل ا 
 مشعت حتديد اجملا    ا  األولوية  لنقبة ألعمال . 2018 عمع  ل ا 

لوووور   ويوووورا   القصوووول الثالوووو  ءاانا وفوووور مقص وووول لعالوووود  ايفوووورش   تنقيووووق األنشوووو ة امل -10
اانا صوول الرابووئ ء   لوو  تقافوويل تنقيووق ب وو  األنشوو ة الرايقووية. وياموومن الق ،  ووا2017 ل ووا 

  ا مالية ملد  .يلابعها من موا وما 2018 اجملا   واألنش ة  ا  األولوية ايفدا  ل ا 

 2017التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل  -اثلثاا  
 املواد التدريبية -ألف 

ابملبرررادل التوجي يرررة إلعرررداد قررروائم الررررد الوطنيرررة لغرررازات الدفيئرررة يبيرررة املتعلقرررة املرررواد التدر  -1 
 2006 لعام
نظووور فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب   اجاماعووو  الثوووامن عشووور   احلاجوووة إىل حتووودي  املوووواا  -11

بشوأن نواب( ) يئة امل  ملباائ الاوجيهية لعهيئة احلكومية الدولية امل نية باغ  املنابالاد يبية املا علة 
 2006 )املشووا  إليهووا فيمووا يعووا ب بووا    مبوواائ عووا  2006قووواا  اجلوورا الوطنيووة لغوواشا  الدفيئووة، 

إلعووووووداا قووووووواا  اجلوووووورا الوطنيووووووة (. و  ووووووة فريوووووو  ابووووووربا  ا  اشووووووا رب ءن األمانووووووة نظمووووووت منووووووق 
ربا  إلعووداا قووواا  اجلوورا الوطنيووة لقااوود  ابوو 2006 توود يبا  بشووأن مبوواائ عووا  2016آ ا /مووا   

الوووطنين  لا وواون مووئ و ووود  الوودع  الالوو  لقرقوووة ال موول الااب ووة هليئووة املنووواب وامل نيووة بلووواا  اجلووورا 
الوطنية لغاشا  الدفيئة وفري  ابربا  ا  اشا رب. واتق  فريو  ابوربا  ا  اشوا رب ععو  ال مول موئ 

 تقاقية. يئة املناب إلات ة املواا الاد يبية  ا  الصعة   املوقئ الشبكا ل 
و  وقت    ، ءعد فري  ابربا  ا  اشا رب،  لا اون مئ  يئوة املنواب، املوواا الاد يبيوة  -12

ا عووودا الز اعوووة إلعوووداا قوووواا  اجلووورا الوطنيوووة فيمووو 2006 الووويت تغ وووا  يوووئ ق اعوووا  مبووواائ عوووا 
 واحلراجة و   ا من ءشكال ا اخدا  األ اضا.

يوو  ابووربا  ا  اشووا رب ععوو  إات ووة تعوو  املووواا   و  ا جامووا  الاا ووئ عشوور، اتقوو  فر  -13
وول املووواا امل علووة (11)املوقووئ الشووبكا ل تقاقيووة مَّ . واتقوو  فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب ءيمووا  ععوو  ءن حت 

بشأن الز اعة واحلراجة و   ا مون ءشوكال ا واخدا  األ اضوا   املوقوئ الشوبكا  املوا ءفوبحت 
 ماا ة.

 قة مبعلومات اإلبالغ عن إجراءات التخفيف وآاثرهااملواد التدريبية املتعل -2 
انقوووو فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب وقوووي  ،   اجاماعووو  الثوووامن عشووور، املوووواا الاد يبيوووة الووويت  -14

واا تع  اليت  قا امل وض ها بشأن إب غ امل عوما  املا علة اجرا ا  الاخقير وآاث  ا. وتشمل
تكميعيوة  وموواا تد يبيوة الالا ير ايفدةة لقة  القنانلعاد ي  عع  إعداا  2013 و ضا ت   عا 
 لقري  ابربا  الالنين. 2015 و ضا ت   عا 

و  ووة فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب احلاجووة إىل موا مووة حماووواي   ووقا املووواا الاد يبيووة و وود  -15
اللواامن  ءرب ةغرا    اإلب غ من جان  األطراف من ءجل ت زيز عم  امل ا ف الالنية لعخربا 

__________ 

(11) http://unfccc.int/349.php . 

http://unfccc.int/349.php
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من األطراف    املد جة   املرف  األول بشأن ء الي  وهنع حتديد وتنقيق إجرا ا  الاخقيور، 
يا عوو   فموو   عوون تليووي  آاث  ووا واإلبوو غ ععوو  اووو ياقوو  مووئ  املبوواائ الاوجيهيووة ل تقاقيووة فيمووا

ملرفو  األول ل تقاقيوة  اعداا الالا ير ايفدةة لقة  القنان امللدموة مون األطوراف  و  املد جوة   ا
 )ي شا  إليها فيما يعا ب با    املباائ الاوجيهية إلعداا الالا ير ايفدةة لقة  القنان (.

وبنووا   ععوو   لوو ، قووا  فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب باحوودي  موووااا الاد يبيووة بشووأن إبوو غ  -16
لقووة  القوونان. ومووواا الاوود ي   امل عومووا  املا علووة اجوورا ا  الاخقيوور وآاث  ووا   الالووا ير ايفدةووة

 .(12)ايفد ةة ماا ة   املوقئ الشبكا ل تقاقية

يتصرررل برررذل  مرررن  املرررواد التدريبيرررة املتعلقرررة مبعلومرررات اإلبرررالغ عرررن القيرررود والثغررررات  ومرررا -3 
 احتياجات يف املال والتكنولوجيا وبناء القدرات  والدعم املتلقَّى

  اجاماعووو  الثوووامن عشووور، احلاجوووة إىل حتووودي  املوووواا   وووة فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب،  -17
املا علووة باوود ي  ابووربا  الوووطنين ععوو  إعووداا الالووا ير ايفدةووة لقووة  القوونان و إلبوو غ عوون الليوووا 

ياصووول بوووقل  مووون ا اياجوووا    الامويووول والاكنولوجيوووا وبنوووا  اللووود ا  والووودع   والثغووورا ، وموووا
الاوجيهيووة ل تقاقيووة اإلطا يووة املا علووة اعووداا الالووا ير ايفدةووة املاعلوو  ععوو  اووو ياوافوو  مووئ املبوواائ 

و ت    لقة  القنان. وقد جرى حتدي  املواا   وقت    . وتشومل  وقا املوواا تعو  الويت و ضا
و ت    2013 عا  لعاد ي  عع  إعداا الالا ير ايفدةة لقة  القنان ومواا تد يبيوة تكميعيوة و ضا
 .(13)ا  الالنين. واملواا ايفد ةة ماا ة   املوقئ الشبكا ل تقاقيةلقري  ابرب  2015 عا 

األداة التقنية لتيسري حتضري األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لعملية التشراور والتلليرل  -4 
 على الصعيد الدويل ومشاركت ا في ا

أن ءاا  تلنية تققر   ة فري  ابربا  ا  اشا رب،   اجاماع  الثامن عشر، ءن من ش -18
عمعيووة الاشوواو  والاحعيوول ععوو  الصوو يد الوودوإ ءن تقوواعد األطووراف  وو  املد جووة   املرفوو  األول 
عع  الاحم  لاع  ال معية واملشا كة فيها بق الية. وقد ا واحدث فريو  ابوربا  ا  اشوا رب  وقا 

هووا   املوقووئ الشووبكا األاا  الالنيووة   وقووت   وو  واتقوو    اجاماعوو  الاا ووئ عشوور ععوو  إات ا
 .(14)ل تقاقية

وووق    ا عابوووا  عنووود ا ووواحداث  وووقا األاا  الالنيوووة ابووورب  املكاقوووبة والووود و   -19 وقوود ء ةا
املقواقاا  والا عيلووا  امللدموة   اجلووو   الثموواين األوىل مون الاحعيوول الالوو  لعالوا ير ايفدةووة لقووة  

 ا . وتووووووفر  وووووقا األاا  لألطوووووراف وابوووووربا  القووووونان و علوووووا  ال مووووول الوووووث ث لايقووووو  تبووووواال اآل
م عومووا  عوون اجلوانوو  املاصووعة ب معيووة الاشوواو  والاحعيوول ععوو  الصوو يد الوودوإ، وحتوودا اب وووا  

حتووودا  والواثاووو  واألاوا  الرايقوووية املقووواخدمة   الاشووواو  والاحعيووول ععووو  الصووو يد الووودوإ، كموووا
   لو  اإل شوااا  الويت  القاععة امل نيوة،  وااألاوا  واملقؤوليا  اليت تم عئ  ا خماعر اجلها  

 تيقر املشا كة بق الية.

__________ 

(12) http://unfccc.int/7915 . 
 ءع ا. 12انظر احلاشية  (13)
(14) http://unfccc.int/8621 . 

http://unfccc.int/7915
http://unfccc.int/8621
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 حلقات العمل والربامج التدريبية -ابء 
حلقررات العمررل التدريبيررة التطبيقيررة اإلقليميررة املتعلقررة تعررداد إجررراءات التخفيررف واإلبررالغ  -1 

 عن ا يف البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لفرتة السنتني
ري  ابوربا  ا  اشوا رب،  قواعد  مون األمانوة و لا واون موئ بورانمع األمو  املاحود  نظ  ف -20

اإلمنااا وبرانمع األم  املاحد  لعبيئة، و ا اهليئاان العاوان تاشوا كان   إاا   بورانمع الودع  ال واملا 
ةوووة لقوووة  القووونان امللدموووة مووون األطوووراف  ووو  ا ملد جوووة   إلعوووداا الب  وووا  الوطنيوووة والالوووا ير ايفد 

املرفووو  األول )بووورانمع الووودع  ال ووواملا(،  علووويت عمووول تووود يبيان ت بيلياووون إقعيمياووون بشوووأن إعوووداا 
 إجرا ا  الاخقير واإلب غ عنها   الب  ا  الوطنية والالا ير ايفدةة لقة  القنان:

 21 علوووووة عمووووول ملن لوووووة ءفريليوووووا، ع لاووووود    برياوووووو اي، جنووووووب ءفريليوووووا، مووووون  )ء( 
 ؛2017آب/ء ق س  24 إىل

 علووووة عموووول ملن لووووا آ وووويا وايفوووويي اهلوووواائ وءو و  الشوووورقية، ع لاوووود     ووووي   )ب( 
 .2017ءيعول/ بامرب  7إىل  4 ي ، كمبوااي، من 

وكان اهلدف من  قا احلعلا  الاد يبية  و ت زيز قود ا  ابوربا  الووطنين مون األطوراف  -21
عمعيا  إعوداا الب  وا  الوطنيوة والالوا ير ايفدةوة لقوة      املد جة   املرف  األول املشا كن  

يا عوو   القوونان. وكووان مقوواوى الرضووا عاليووا  بوون املشووا كن الووقين ءعربوووا عمومووا  عوون تلوودير   فيمووا
 موومون  علوويت ال موول وتنظيمهمووا. و ووعموا يوودوى الاوود ي  وطعبوووا مزيوودا  موون فوور  الاوود ي  

قيووووور وآاث  ووووا واإلبوووو غ عنهوووووا موووون ءجووووول بنووووا  اللووووود ا  الا بيلووووا بشووووأن تليوووووي  إجوووورا ا  الاخ
 .(15)الل رية

 ،2017 كوووان مووون امللووور  تنظوووي  ةووو ث  علوووا  عمووول تد يبيوووة ت بيليوووة إقعيميوووة   عوووا  -22
ا ا  وود  كقايووة املووو نظوورا  ل لكوون ت ووق  تنظووي   علووة ال موول امللوور   ملن لووة ءمريكووا ال تينيووة والكووا يي

 املالية.

حلقرررات العمرررل التدريبيرررة التطبيقيرررة اإلقليميرررة بشرررأن ن رررم اإلدارة املسرررتدامة لقررروائم الررررد  -2 
غررري ة املعنيررة بتيررة الدوليرر"املبررادل التوجي يررة هليئررة ا كومالوطنيررة لغررازات الدفيئررة واسررتخدام 

 "2006 املناخ بشأن قوائم الرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام
ا رب   اجاماعوو  الثووامن عشوور ععوو  موافووعة اإل ووها ،   او  اتقوو  فريوو  ابووربا  ا  اشوو -23

نووا  تقاقيووة بشووأن بإطووا  ا  ء وول ابوورب ،    علووا  ال موول الاد يبيووة الا بيليووة اإلقعيميووة املنظمووة  
إلعووداا  2006 ئ عووا نظوو  إاا   مقووادامة للووواا  اجلوورا الوطنيووة لغوواشا  الدفيئووة وا وواخدا  مبوواا

 ا: مت  علاان تد يبياان ت بيلياان إقعيمياان قواا  اجلرا الوطنية. ون ظ ا 
 28إىل  24 علووة عموول ملن لووة ءفريليووا، ع لاوود     ووواكو وند، انميبيووا، موون  )ء( 

 ؛2017نيقان/ءبريل 
 علوووووووة عمووووووول ملن لوووووووة ءمريكوووووووا ال تينيوووووووة والكوووووووا يي، ع لاووووووود     واين  رب،  )ب( 
 .2017 زيران/يوني   16إىل  12لو يا، من   انت
__________ 

 .FCCC/SBI/2017/17يرا الالرير املا ع  حبعليت ال مل   الوةيلة  (15)
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ون ظ امووت  علووة ال موول ابافووة  ملن لووة األفريليووة  لا وواون مووئ  يئووة املنوواب وفريوو  ابووربا   -24
ا  اشوووا رب، و علوووة ال مووول ابافوووة بووودول ءمريكوووا ال تينيوووة ومن لوووة البحووور الكوووا يي موووئ منظموووة 

شووا رب. األ قيوة والز اعوة الااب وة لألمو  املاحود  )القواو( وبورانمع الودع  ال واملا وفريو  ابوربا  ا  ا
املبوووواائ الاوجيهيووووة لعهيئووووة وقوووود  فريوووو  ابووووربا  ا  اشووووا رب عروضووووا  عوووون ا نالووووال موووون ا وووواخدا  

إلعوووداا قوووواا  اجلووورا الوطنيوووة لغووواشا   1996 احلكوميوووة الدوليوووة امل نيوووة باغووو  املنووواب املنلحوووة عوووا 
 را الوطنية.إلعداا قواا  اجل 2006 )املباائ الاوجيهية املنلحة( إىل ا اخدا  مباائ عا  الدفيئة
وءعوووورب املشووووا كون    علوووويت ال موووول عوووون تلوووودير   لألمانووووة لانظيمهووووا  علووووا  ال موووول  -25

يا عووو   مووومون  علووويت  الاد يبيوووة الا بيليوووة اإلقعيميوووة. وكوووان مقووواوى  ضوووا املشوووا كن عاليوووا  فيموووا
ال موووول وبانظيمهووووا ععوووو  القوووووا . و ووووعموا يوووودوى الاوووود ي  وطعبوووووا مزيوووودا  موووون فوووور  الاوووود ي  

 .(16)   ل    شكل او ا  تد يبية إلكةونية  بيلا،  االا

 الربانمج التدرييب ألفرقة اخلرباء التقنيني -3 
، تشووووكيل ءفرقووووة ابووووربا  الالنيوووون 19-  ء/20اعاموووود مووووؤ ر األطووووراف،  وجوووو  امللوووور   -26

إىل فريو  وطراا  عمعها وإجرا ا ا   إطا  عمعية الاشاو  والاحعيل عع  الص يد الدوإ. وطعو  
ابوووربا  ا  اشوووا رب ءن يموووئ ويووونظ  بووورامع تد يبيوووة م اموووة لعخوووربا  الالنيووون امل يَّنووون، آةوووقا    

، ا وووانااا  إىل ء ووودث املوووواا الاد يبيوووة لقريووو  17-  ء/2ا عابوووا  املووورفلن الثالووو  والرابوووئ لعملووور  
  وة ووة عمعوو ، برانجمووا  . ووضووئ فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب، بنووا   ععوو  و ياوو(17)ابووربا  ا  اشووا رب
 .2015-2014تد يبيا    القة  

وقووود بووودء تنقيوووق بووورانمع الاووود ي  الوووقرب ءعووودا فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب لقااووود  ابوووربا   -27
مث حتوول إىل  2015امل نين اجرا  الاحعيول الالو  لعالوا ير ايفدةوة لقوة  القونان   نيقوان/ءبريل 

. وق وووود ا  الووووربانمع 2015   زيران/يونيوووو   (18)ة ععوووو  اإلنةنووووتبوووورانمع او ا  تد يبيووووة إلكةونيوووو
الاوود يي إىل ابووربا  موون األطووراف املد جووة   املرفوو  األول ل تقاقيووة )األطووراف املد جووة   املرفوو  

، و و  اآلن، ءهنو  عودا 2015األول( واألطراف    املد جة   املرفو  األول منوق نيقوان/ءبريل 
 ءاانا(. 29نياح )انظر القلر  من ابربا  الاد ي  ب

. و وووويل   2017 وق وووود امت اجلولاووووان ابامقووووة والقاا ووووة لعووووربانمع الاوووود يي   عووووا  -28
موووونه  موووون  45ةبوووو ا  ) 62ةبوووو ا ، وشووووا يف   ا ماحوووواان   175جمموعوووو    وووواتن اجلووووولان مووووا

ألول(. واجاوووواش موووون األطووووراف املد جووووة   املرفوووو  ا 17األطووووراف  وووو  املد جووووة   املرفوووو  األول و
مووونه  مووون األطوووراف  ووو  املد جوووة   املرفووو   40ءكثووور مخقوووة ومخقوووون ةبووو ا  ) اماحووواان  وا ووودا  ءو

 .(19)من األطراف املد جة   املرف  األول( 15األول و

__________ 

 .FCCC/SBI/2017/INF.9يرا الالرير املا ع  حبعليت ال مل   الوةيلة  (16)
 .19-  ء/20من امللر   4انظر القلر   (17)
(18) http://unfccc.int/9279.php. 
 . و ووي     ابووربا  الووقين2017آب/ء قوو س  28د يبيووة القاا ووة   ااةا اامووت فووة  الاليووي  األوليووة لعيولووة ال (19)

 9إىل  5  مون ة   القوة حيصعوا عع  ع ما  تقمح هل   جاياش ا ماحاان  فرفوة الالود  ل ماحواان  اثنيو مل
 ان  اإلعاا .ت كس األ قا  الوا ا     قا الالرير ناااع اماحا و  .2017تشرين األول/ءكاوبر 

http://unfccc.int/9279.php
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وا اكشوووور فريوووو  ابووووربا  ا  اشووووا رب إمكانيووووة ا وووواخدا  املهاموووون  ألموووور موووون شووووركا   -29
وط . قعيمووا والووتنظووي   ووقا الاوود ي  ععوو  الصوو يدين اون اإلومؤ قووا  ءكاامييووة لعمقوواعد    

 لاد ي .وءشا  ءيما  إىل قيمة وجوا او ا  ت بيلية حبمو  شخصا كيز  من برانمع ا

 ا لقات الدراسية الشبكية -4 
، كووان فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب قوود نظوو ،  لعغووة اإلنكعيزيووة، 2017 وو  ءيعول/ ووبامرب  -30

 اإ:اقيلة، عع  النحو الا 90بكية مواضي ية مد  كل منها  بئ  علا  ا ا ية ش
مشوا كا ( بشوأن تليوي  الاكيور  214ء بئ  علوا  ا ا وية شوبكية )موا جمموعو   )ء( 

، ونظو  وا ا القوا عيةنواب، واملوواللابعية لعاأةر، مئ الةكيز عع  إطا  الاليي ، و ينا يو ا  تغو  امل
 الرفد والاليي  لاخ يي الاكير؛

مشووا يف( بشووأن تليووي  الاخقيوور،  48 علاوون ا ا وويان شووبكيان )مووا جمموعوو   )ب( 
 عا؛مئ الةكيز عع  وضئ ة ورب ء ا  مو د  وإمكاان  الاخقير   الل ا  الز ا

مشووووا كا ( بشووووأن الوووونظ  الوطنيووووة لغوووواشا   25 علووووة ا ا ووووية شووووبكية وا وووود  ) )ج( 
 الدفيئة.

ف إىل بنوووا  شةووو  مبووواا ا  فريووو  ابوووربا  وكانوووت  يوووئ احلعلوووا  الد ا وووية الشوووبكية  ووود -31
ا  اشا رب الرامية إىل بنا  اللد ا  وم اجلة املقاال املقواهدفة. ول ور   وقا احلعلوا  الد ا وية 

   لووو   الشوووبكية، ت ووواون فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب موووئ ةوووربا  ةوووا جين ومنظموووا  اوليوووة،  وووا
يووودان ا قاصووواارب والقووواو. وكوووان مووون بووون بووورانمع الووودع  ال ووواملا ومنظموووة الا ووواون والانميوووة   امل

املشووووا كن  ثعووووو  كومووووا  وطنيووووة و  ثووووون وءةصوووواايون تلنيووووون. وءات ووووت احلعلووووا  الد ا ووووية 
 الشبكية لعمشا كن إمكانية الا ع  من ابربا  وال مل م ه  عن ب د لإلجابة عع  ء ئعاه .

 املوارد التدريبية على اإلنرتنت -جيم 
 لكرتويندورات التعلم اإل -1 

ووو ت وء طعلوووت ععووو  نظوووا  إاا   الوووا ع  ابوووا   -32 توجووود او ا  الوووا ع  اإللكوووةوين الووويت و ضا
( تليوووووي  الاكيووووور واللابعيوووووة لعاوووووأةر؛ 1. و وووووا تانووووواول: )(20) ألمانوووووة   طوووووو  الاشوووووغيل الكامووووول

 ( قواا  اجلرا الوطنية لغاشا  الدفيئة.3تليي  الاخقير؛ ) (2)
مشوووا كا  قووود  ووويعوا ءنققوووه    او ا   394كوووان   ،2017آب/ء قووو س  25و ووو   -33

 الا ع  اإللكةوين.
واتقوووووو  فريوووووو  ابووووووربا  ا  اشووووووا رب ععوووووو  موافووووووعة تلوووووودم او ا  الووووووا ع  اإللكووووووةوين    -34
 ب   لاحقووون وووتنظوووي  ءنشووو ة توعيوووة إضوووافية لوووزايا  م ووودل ا لاحووواق. و ووودا ءيموووا   2018 عوووا 

 من الاقافيل(. ءاانا ملزيد 68رب )انظر القلر  تصمي  الدو    دف تشييئ ا اخدامها بنشا

__________ 

  الااإ:ميكن ا ط   عع  نظا  إاا   الا ع   لنقا  إىل املوقئ الشبكا  (20)
https://climate.csod.com/client/climate/default.aspx. 

https://climate.csod.com/client/climate/default.aspx
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 املنصة اإللكرتونية التفاعلية -2 
 2014 مشعت ا  ةاتييية ال ويعة األجل اليت فا ها فري  ابربا  ا  اشوا رب   عوا  -35

ت زيووز الاقاعوول بوون ءعمووا  القريوو  والقئووا  الوويت ميثعوهنووا كيووز  موون جهوووا ا تصووال والاوعيووة الوويت 
قري . وبنا   عع   ل ، قا  فري  ابربا  ا  اشا رب،  قاعد  من األمانة، انشوا  منصوة يبقهلا ال

 .(21)إلكةونية عع  اإلنةنت ت قم  الشبكة اإللكةونية
وتاوويح الشووبكة اإللكةونيووة جلميووئ مقوواخدميها إمكانيووة الوفووول إىل امل عومووا  املا علووة  -36

  لعخوووربا ، اعووود  بيووواانقايفدةوووة لقوووة  القووونان، والبحووو    اعوووداا الب  وووا  الوطنيوووة والالوووا ير 
 نت.  اإلنة وطرح ء ئعة عع  فري  ابربا  ا  اشا رب، واملشا كة   مناداي  نلاش عع

ويشوووويئ فريووووو  ابوووووربا  ا  اشووووا رب ابوووووربا  الووووووطنين و وووو    مووووون ءفوووووحاب املصوووووعحة  -37
دةوة لقوة  القونان ععو  ا  واقاا  مون الشوبكة املشا كن   إعوداا الب  وا  الوطنيوة والالوا ير ايف

 اإللكةونية.

 أنشطة أخرى -دال 
 تشكيل أفرقة اخلرباء التقنيني -1 

، كانوووت األمانوووة قووود نظموووت اووواين جوووو   مووون الاحعيووول الالووو  2017 ووو  ءاي /موووايو  -38
 فيهووا مخقووة طرفووا ،  ووا 36لووو  تلريوورا  حمووداث  لقووة  القوونان 41لعالووا ير ايفدةووة لقووة  القوونان تغ ووا 

فرقوووة ابوووربا  ءعموووا    تلوووا ير حمدةوووة اثنيوووة لقوووة  القووونان. وشوووا يف    وووقا الاحاليووول الالنيوووة، كأ
ول،  جووة   املرفوو  األةبوو ا  موون األطووراف املد جووة واألطووراف  وو  املد 111جمموعوو   الالنيوون، مووا

  ن فيه  ءعما    اليون و ابلون   فري  ابربا  ا  اشا رب.
. 19-  ء/20ومت تشكيل ءفرقة ابربا  الالنين وفلا  مل اي  ا ةايوا  ايفودا    مرفو  امللور   -39

 ق وود امت  ووا لعغووة الوويتاوعوو و  ععوو   لوو ، ء ةووق    ا عابووا ، عنوود تشووكيل ءفرقووة ابووربا  الالنيوون، 
 الالا ير ايفدةة لقة  القنان.

، ءشوا  فريو  ابوربا  ا  اشوا رب،   19-  ء/19 )ح( من مرف  امللر 2وعم    لقلر   -40
 الالنيون الويت ابوربا  اجاماع  القاا  عشر، إىل الالرير القرب قدما  األمانوة بشوأن تشوكيل ءفرقوة

 و  املقووواقاا  يموووا  الووودملوووررب الاحعيووول الالووو  لعالوووا ير ايفدةوووة لقوووة  القووونان. وتمووومن الالريووور ء
ت  ووقا الاحووداي ، . ومشعو2015 ابووربا  الالنيون   عووا  والاحوداي  املواجهووة   تشوكيل ءفرقووة

 يعا:    عة ءمو  ءةرى، ما
ال وودا ايفوودوا مووون ابووربا  املاووا ن لاشوووكيل فريوو  ابووربا  الالنيووون، مووئ مراعوووا   )ء( 

ا ، و ثيووول يوووئ اجلغووور شووورورب موووؤ     وةووورب  ، وم رفوووة لغوووة ءةووورى  ووو  العغوووة اإلنكعيزيوووة، والاوش 
  جة/   املد جة   املرف  األول؛األطراف املد

ال عوووو  الكبوووو  ععوووو  ابووووربا  املشووووا كن   عمعيووووا   اةعووووة   إطووووا  ا تقاقيووووة  )ب( 
 تازامن ء ياان  مئ عمعية الاحعيل الال  لعالا ير ايفدةة لقة  القنان.

__________ 

  ميكن ا ط   عع  الشبكة اإللكةونية  لنقا  إىل املوقئ الشبكا الااإ: (21)
https://process.unfccc.int/sites/eNET/SitePages/Home.aspx . 

https://process.unfccc.int/sites/eNET/SitePages/Home.aspx


FCCC/SBI/2017/15 

11 GE.17-17151 

لكوا وملواجهة تع  الاحداي ، قد  اإلمكان، ءنشأ فري  ابربا  ا  اشا رب فرقة عمول  -41
    الاحعيوول الالوون إلجووراملووررب حتعووي   م ملووا  لعاحووداي  املواجهووة   تشووكيل ءفرقووة ابووربا  الالنيوو

داي  ايفووودا  وا والاحووولعالوووا ير ايفدةوووة لقوووة  القووونان وحتديووود واقوووةاح  عوووول ملواجهوووة  وووقا الليووو
 ختقيقها. ءو

 اشووا رب، عموووان موون وكانووت فرقووة ال موول مؤلقووة موون عشوور  ءعمووا  موون فريوو  ابووربا  ا  -42
اول آ يا وايفيي اهلاائ وعموان من اول ءمريكا ال تينية والبحور الكوا يي وعمووان مون الودول 

 األفريلية، وة ةة ءعما  من األطراف املد جة   املرف  األول، وعمو وا د من منظمة اولية.
  اناخا   وملا كانت و اي  مخقة ءعما  من ءفل عشر    فرقة ال مل اناهت عل -43

فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب الووويت ء جريوووت ءةنوووا  الووودو   الثانيوووة وال شووورين ملوووؤ ر األطوووراف، فووو ن فريووو  
 ابربا  ا  اشا رب ءعاا،   اجاماع  الثامن عشر، تشكيل فرقة ال مل من ءجل إكمال الالرير.

 .FCCC/SBI/2017/12ويرا تلرير فرقة ال مل   الوةيلة  -44

 لومات املتعلقة ابملشاكل والقيود والدروس املستفادة وأفضل املمارساتحتديث املع -2 
)ء( و)ش( مووووووون مرفووووووو  2اتقووووووو  فريووووووو  ابوووووووربا  ا  اشوووووووا رب، وفلوووووووا  لعقلووووووورتن القووووووورعيان  -45

ملاا ووووة بشووووأن ، ععوووو  إعووووداا تلريوووور تلوووو  حموووود ث  مووووئ ويولوووور امل عومووووا  ا19-  ء/19 امللوووور 
جلوة وإعوداا معيوة م اعاملشاكل والليوا والد و  املقواقاا  وءفمول املما  وا  الويت تن وورب ععيهوا 

ةوووة لقوووة  القووونان امللدموووة مووون األطووورا   د جوووة   املرفوووف  ووو  املالب  وووا  الوطنيوووة والالوووا ير ايفد 
 .FCCC/SBI/2017/16ويرا  قا الالرير   الوةيلة  األول؛
والالريووور الالووو  ملميوووئ وتوليووور حمووود ث لعمشووواكل والليووووا والووود و  املقووواقاا  وءفمووول  -46

. وقود لقة  القونان ايفدةة املما  ا  ايفدا    عمعية م اجلة وإعداا الب  ا  الوطنية والالا ير
 يعا: الالرير من مصاا  منها مامت احلصول عع  امل عوما  الوا ا    

الب  وووا  الوطنيوووة والالوووا ير ايفدةوووة لقوووة  القووونان امللدموووة مووون األطوووراف  ووو   )ء( 
 ؛(22)املد جة   املرف  األول

 2017 الد ا ووووة ا  الصووووااية الوووويت ءجرا ووووا فريوووو  ابووووربا  ا  اشووووا رب   عووووا  )ب( 
ا  ووا  الوويت تن ووورب ععيهووا عمعيووة م اجلووة بشووأن املشوواكل والليوووا والوود و  املقوواقاا  وءفموول املم
 وإعداا الب  ا  الوطنية والالا ير ايفدةة لقة  القنان؛

تلووا ير الد ا ووا  ا  الصووااية القووابلة الصوواا   عوون فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب  )ج( 
 وبرانمع الدع  ال املا.

لالريور الالو  ايفود ث، وءشا  فري  ابربا  ا  اشا رب إىل عدا من الر اال الرايقية من ا -47
 يعا:    ل  ما  ا

ءن األطووراف  وو  املد جووة   املرفوو  األول ءقوور  دن عوود  وجوووا فوو  قووانوين  )ء( 
يووؤارب إىل عوود  كقايووة اللاعوود  املؤ قووية إلعووداا  نظووا ( و/ءو اعوو   يا وواا  البووا  مووا ) احووة ءو

__________ 

تلوا يرا  حموداث  لقوة  القونان  137ب  وا  وطنيوا  و 137  اجملمو ، قدمت األطراف    املد جة   املرف  األول  (22)
 .2016وبر تشرين األول/ءكا 15إىل  2006كانون الثاين/يناير   1  القة  من 
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تكووون  وو  قوواا    قووة املقووؤولة كثوو ا  موواالب  ووا  الوطنيووة والالووا ير ايفدةووة لقووة  القوونان. فاملؤ 
ععوو  تربيوور ا لاووزا   ملوووا ا موون ءجوول إعووداا وتلوودم الالووا ير الوطنيووة، األموور الووقرب يووؤارب إىل عوود   
كقايوووة عووودا ابوووربا  الووووطنين لعحقوووال ععووو  جووووا  ال معيوووا  الالنيوووة الووويت ين وووورب ععيهوووا إعوووداا 

  إىل الودع    جموال القيا وا  ءيموا  حتوداي  الالا ير الوطنيوة. وعو و  ععو   لو ، يشوكل ا فالوا
 ويما   احلوا   الويت تن وورب فيهوا     لو  مون الل وا  ابوا ، و    جمال  وئ البيواان ،  وا

 عمعية  ئ البياان  وختزينها عع  تكالير؛
وعنوود م اجلووة املقوواال املاصووعة  لبيوواان ،  ء  األطووراف  وو  املد جووة   املرفوو   )ب( 

ايقوووية فيموووا  نيوووة الر ن املهووو  إ كوووا  وعوووا اجلهوووا  املقوووؤولة عووون البيووواان  واجلهوووا  املاألول ءن مووو
ف هنوووع   اكشوووا خيووول الثغووورا    البيووواان  وطرااووو   وووئ البيووواان ، وختصووويل املووووا ا ال شموووة
 عمعيوة  وئ ملاب وة  مل اجلة الثغرا    البياان . وعو و  ععو   لو ، مون شوأن توةيو  اب ووا  ا

ؤ قوية ويكوون اكر  املق  البياان  اليت يوا    هوا ءن يقواعد ععو  احلقوال ععو  الوقالبياان  وتق
 ء ا ا  ملقاوا  ءكرب لعبياان ؛

موون ةوو ل ن وواق الالووا ير الوطنيووة، ءفووبحت األطووراف  وو  املد جووة   املرفوو   )ج( 
ا  الاكيوور لييموودفيئووة وتاألول تلوور بشووكل مازايوود دن مووزااي إعووداا قووواا  اجلوورا الوطنيووة لغوواشا  ال

 عوموووا  الووويت يوووة. واملوالاخقيووور واللابعيوووة لعاوووأةر تايووواوش الوفوووا  بشووورورب اإلبووو غ  وجووو  ا تقاق
الوووووط   لعاخ وووويي ء عوووود  لعب  ووووا  الوطنيووووة والالووووا ير ايفدةووووة لقووووة  القوووونان قوووود ا ووووا خدامت

املنووواب  افحوووة تغووو واملقاوضوووا  الدوليوووة بشوووأن تغووو  املنووواب وت بئوووة الامويووول املخصووول ألنشووو ة مك
 واألنش ة اإلمنااية.

وءشووووووا  فريوووووو  ابووووووربا  ا  اشووووووا رب،   اجاماعوووووو  الاا ووووووئ عشوووووور، إىل ضوووووورو   مراعوووووووا   -48
ءعوو ا عنوود برجمووة ة ووة  45ا  ووانااجا  الوووا ا    الالريوور الالوو  ايفوودث املشووا  إليوو    القلوور  

شوركا  الثنوااين وما ودارب . وءقر فري  ابربا  ا  اشا رب ءيما  بدو   اار ال2018 عمع    عا 
 األطراف   م اجلة ب   املشاكل والليوا ايفدا    الالرير الال  ايفد ث.

 املشاركة والتعاون -هاء 
ءشا  فري  ابربا  ا  اشا رب إىل ء ية املشا كة   ءنش ة اهليئوا  املنشوأ  وءفرقوة ابوربا   -49

لوويت تاقوو  ألنشوو ة ائووا  واألفرقووة   حتديوود ااألةوورى. و  ووة ءن  ووقا املشووا كة تقوواعد  ووقا اهلي
طوووا  نهوووا   إا اكشووواف ءوجووو  الاووواش  وفووور  الا ووواون فيموووا بي ب وووابئ شوووامل ل ووود  ق اعوووا  و 

  ألطووووراف  ووووايا عوووو  ببنووووا  قوووود ا    وووويما فيمووووا ءنشوووو اها و/ءو   تكمعووووة ب مووووها الووووب  ، و 
 املد جة   املرف  األول.

املنشوووأ  األةووورى، كشووور فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب عووون و  إطوووا  الاوافووول موووئ اهليئوووا   -50
و وو   إىل ا اكشوواف جمووا    2018-2017وبوورانمع عمعوو  لعقووة   2017 ة ووة عمعوو  ل ووا 

الا وووواون املمكنووووة مووووئ اهليئووووا  املنشووووأ  وءفرقووووة ابووووربا  األةوووورى موووون ءجوووول تلوووودم ءقصوووو  قوووود  موووون 
 املقاعد  إىل األطراف    املد جة   املرف  األول.
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 اهليئات املنشأة -واو 
 لنة التكيف -1 

ت اون فري  ابربا  ا  اشا رب مئ جلنة الاكير لانظي   علوة ا ا وية شوبكية عون املووا ا  -51
 القا عية.

 لنة ابريس املعنية ببناء القدرات -2 
شووا يف فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب بصووقة مراقوو    ا جامووا  األول لعينووة   يووس امل نيووة  -52

. وقود  2017اي /موايو ء 13إىل  11ا  )جلنة   يس(، امل لوا   بون   القة  مون ببنا  اللد  
قووواعد  للووود ا  ملافريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب إىل جلنوووة   يوووس عرضوووا  عووون ءنشووو ا    جموووال بنوووا  

ةووة لقووة  الير وا ايفاألطوراف  وو  املد جووة   املرفو  األول   إعووداا ب  ا ووا الوطنيووة وتلا   قوونان. د 
ااا الاد يبيوووة عوووداا موووو قووود  فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب ءيموووا  عرضوووا  مووووجزا  لعووونهع الووويت اعامووود ا إلو 

 وتلدميها.
وعوووو و  ععوووو   لوووو ، قوووود  فريوووو  ابووووربا  ا  اشووووا رب، ا ووووايابة لوووودعو  جلنووووة   يوووووس،  -53
أ  وءفرقوة  عي في  المو  عع  احلاجة إىل الااش  والا اون فيما بن خماعر اهليئا  املنشو (23)تلريرا  

 يعا: ابربا    إطا  ا تقاقية وقد  مدة   عن امل عوما  وا قةا ا  املا علة  ا
و اي  جلنوووة   يوووس املاصوووعة دعموووال بنوووا  اللووود ا  الووويت تمووو عئ  وووا اهليئوووا   )ء( 

 املنشأ   وج  ا تقاقية؛
 بوابة بنا  اللد ا  عع  شبكة اإلنةنت. )ب( 

ا  اشوووا رب ععووو  موافوووعة تلووودم مووودة   إىل جلنوووة   يوووس بشوووأن واتقووو  فريووو  ابوووربا   -54
 الدع    جمال بنا  اللد ا  من ة ل بوابا  املخصصة لبنا  اللد ا .

 اللجنة الدائمة املعنية ابلتمويل -3 
ءشوووا  فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب موووئ الالووودير إىل عمووول الاوافووول الوووقرب قاموووت بووو  العينوووة  -55

يل )جلنة الامويل(،  ي  ءطع او  ععو  ة وة عمعهوا. و اا  ععو   لو ، ءطعوئ الداامة امل نية  لامو 
 فري  ابربا  ا  اشا رب جلنة الامويل عع  برانمع عمع  وة ة عمع .

 املن مات ا كومية الدولية -زاي 
بررانمج الرردعم العررامل  إلعرداد البالغررات الوطنيررة والتقرارير احملّدثررة لفرررتة السرنتني املقدمررة مررن  -1 

 طراف غري املدرجة يف املرفق األولاأل
شووا يف  اوويس فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب   ا جامووا  الثوواين لعينووة ا  اشووا ية لعمشووا يئ  -56

   بون. 2017ءيعول/ بامرب  20الااب ة لربانمع الدع  ال املا، القرب علد   

__________ 

(23) http://unfccc.int/10412.php. 

http://unfccc.int/10412.php
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  ءعموووا  و  ا جامووواعن الثوووامن عشووور والاا وووئ عشووور لقريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب، قووود -57
ةوة عون الالود   القري  من برانمع األم  املاحد  اإلمنااا وبرانمع األم  املاحد  لعبيئة م عوما  حمد 

 ايفرش   تنقيق برانمع الدع  ال املا.
و دا فري  ابربا  ا  اشا رب جما   لعا اون مئ العينوة ا  اشوا ية لعمشوا يئ الااب وة  -58

عاووأةر يوور واللابعيووة ليووي  الاكتر ووة املووواا الاد يبيووة املا علووة بال لووربانمع الوودع  ال وواملا، و ووا تشوومل
،   ا ا وية شوبكيةظي   علامن ءجل إعداا الب  ا  الوطنية والالا ير ايفد ةة لقة  القنان، وتن

 يدين الووط  ععو  الصو ونشر املواا الاد يبية املوجوا  لدى القري  من ة ل  علوا  عمول ت ونظَّ 
ةووة لالووا ير ايفد  وطنيووة وا، وا ضوو    دنشوو ة الاوعيووة املا علووة اعووداا الب  ووا  الواون اإلقعيمووا
 لقة  القنان.

ويقوواعد بوورانمع الوودع  ال وواملا ءيمووا  فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب   عمعوو  ابووا  بايميووئ  -59
  ووا  الوطنيووةلب ا  إعووداا يعووا: )ء( األنشوو ة والووربامع اللاامووة لايقوو  واعوو امل عومووا  املا علووة  ووا

ةوووووة لقوووووة  القووووونان؛ )ب( اب ووووووا  الراميوووووة إىل إامووووواج اعا   املنووووواب   بوووووا ا  تغووووووالالوووووا ير ايفد 
 القيا ا  واألعمال ا جاماعية وا قاصااية والبيئية  ا  الصعة.

وت ووووواون فريووووو  ابوووووربا  ا  اشوووووا رب مووووون بووووورانمع الووووودع  ال ووووواملا لانظوووووي   علووووويت ال مووووول  -60
 ءع ا. 21و 20ليان اإلقعيميان املشا  إليهما   القلرتن الاد يبيان الا بي

 اهليئة ا كومية الدولية املعنية بتغري املناخ -2 
ت ووواون فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب موووئ  يئوووة املنووواب لانظوووي   علوووا  عمووول تد يبيوووة ت بيليوووة  -61

خدا  مبوووواائ ئووووة وا ووووايإقعيميووووة بشووووأن نظوووو  اإلاا   املقووووادامة للووووواا  اجلوووورا الوطنيووووة لغوووواشا  الدف
ريو  ابوربا  ا  اشوا رب ءعو ا(. وءقوا  ف 23إلعداا قواا  اجلرا الوطنية )انظور القلور   2006 عا 

إلعوداا قوواا   2006 ئ عوا ءيما  شراكة مئ  يئة املناب بشأن وضئ املوواا الاد يبيوة املا علوة  بواا
 ءع ا(. 11اجلرا الوطنية )انظر القلر  

ا  ا  اشا رب،   اجاماع  الاا وئ عشور، عون   باو    تو ويئ ن واق وءعرب فري  ابرب  -62
ال مل مئ  يئة املناب بغية ا اكشاف فور  الا واون موئ األفرقوة ال امعوة الااب وة هليئوة املنواب بشوأن 

 ال عو  القيزاياية والاكير والاخقير.

 2018 اآلفاق املتوقعة لعام -رابعاا  
 اجملاالت اليت ينبغ  حتسين ا -ألف 

ءجوووووورى فريوووووو  ابووووووربا  ا  اشووووووا رب تلييمووووووا  لعالوووووود  ايفوووووورش   تنقيووووووق بوووووورانمع عمعوووووو     -63
داا  عونيز بنيواح يوالد و  املقاقاا  من القنة. وةعل القري  إىل ءن  ا ا ا  ءن  2017 عا 

عوووداا ول ععووو  إمووون األنشووو ة الووويت ء وووهمت   ت زيوووز قووود   األطوووراف  ووو  مد جوووة   املرفووو  األ
قوو ،  ءى الوقووت نق وطنيووة وتلووا ير حمدةووة لقووة  القوونان  ا  نوعيووة ءفموول. و وتلوودم ب  ووا  

ينا  الويت  و  الاحقوفري  ابربا  ا  اشا رب ءيما  ءن  نايف ب   اجملا   اليت  اقواقيد مون ب
 من شأهنا ءن تزيد من اآلاث  عع  ء   الواقئ إىل ءقص  قد   كن.
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اإلجوورا ا  ايفوودا  إلاةووال الاحقووينا  ميكوون وءقوور فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب ءن ب وو   -64
 ى ميكون ءن تنواعا ا  ءةور تنقيق ا اون ءن تةت  ععيها ءاث    املووا ا املاليوة، بيود ءن  نوايف إجور 

هلوووا.  كوووا ياصووودىليشوووكل حتوووداي  لعقريووو  نققووو   عنهوووا ا اياجوووا   اموووة مووون املووووا ا املاليوووة،  وووا
زيووز شووركا   قوواش با  ا  اشووا رب ءن يموو عئ بوودو إطووا   ووقا القووينا يو، ينبغووا لقريوو  ابووربا   و 

 آةرين مهامن  ألمر وتشيي ه  عع  الادةل،  ق  ا قاما .

 حلقات العمل التدريبية التطبيقية اإلقليمية -1 
 ووودا فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب اجملوووا   الااليوووة لاحقوووينها    علوووا  ال مووول الاد يبيوووة  -65

 الا بيلية اإلقعيمية:
تقووومح بووو  املووووا ا )إ ا كانوووت املووووا ا  ووو    لعغوووة ب ووون ا عابوووا ، بلووود  مووواءةوووق ا )ء( 

ل إىل لغوا  علوة ال موكافية، ينبغوا، كحود ءا ، بوقل اجلهود الو ش  لة وة ال ورو  امللدموة    
 ؛األم  املاحد  األةرى اليت ي اوقئ ءن يقا معها عدا كب  من املشا كن(

 واي  لاوجيو  عمعيوة ت يون ابوربا  الووطنين ا اكشاف إمكانية اعاماا ب و  امل )ب( 
 حلعلا  ال مل الاد يبية اليت ينظمها فري  ابربا  ا  اشا رب؛

 حتديد توق ا  وء دافا  واضحة حلعلا  ال مل؛ )ج( 
إعوواا  النظوور   الغر /اهلوودف موون  علووا  ال موول الوويت ينظمهووا فريوو  ابووربا   )ا( 

إجوورا  و ملوود بن خدا   علووا  ال موول كمنوورب لاوود ي  اا  اشووا رب؛ وتشوومل األفكووا  األوليووة ا ووا
كال ا واخدا  ا مون ءشوتد ي  م م   بشأن ب   اجملوا   الالنيوة، موث   الز اعوة واحلراجوة و   و

 األ اضا؛
ا  ووووووواناا إىل ابووووووورب  املكاقوووووووبة مووووووون  علووووووويت ال مووووووول الاووووووود يبيان الا بيلياووووووون  )ه( 

لابووواال اآل ا  بووون  وا  ووواناا إىل او ا  خمصصوووة ءعووو ا(، 21و 20اإلقعيمياووون )انظووور القلووورتن 
 النظرا  وموافعة علد  قا الدو ا ؛

تشييئ املشوا كة املمولوة  اتيوا   إلضوافة إىل املشوا كة املمولوة، موث    إلشوا   إىل  )و( 
 وجوا  قا القرفة     اال الدعو ؛

املشوووا كن  تلووودم  واجبوووا  منزليوووة  قبووول ان لووواا  علوووا  ال مووول؛ موووث  ،  ووو  )ش( 
نووووون او   ت عوووو  ن امل ي  اشووووةارب ءن ياووووابئ املشووووا كو  امل ي نوووون ععوووو  إعووووداا وتلوووودم بيوووواان  ق ريووووة ءو

 إلكةونية؛
ت زيووز مزيووود موون الا ووواون موووئ بوورانمع الووودع  ال ووواملا و يئووة املنووواب، وا اكشووواف  )ح( 

 ب؛القر  املاا ة لعا اون مئ األفرقة ال امعة األةرى الااب ة هليئة املنا 
ت وووديل الد ا وووا  ا  الصوووااية لاليوووي   علوووا  ال مووول مووون ءجووول حتقووون فهووو   )رب( 

 داهن ؛ت عموا   الاد ي    بع الكيقية اليت ي از   ا املشا كون ا اخدا  ما
امع ب   املواضيئ القنية  ا  الصعة    علة ال مل، مث   تنواول قوواا  جورا  )رب( 

 كامعة.لي  ء داف الاخقير ب ريلة ما اشا  الدفيئة وتابئ الالد  ايفرش او حت
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 ا لقات الدراسية الشبكية -2 
يا عوو  بالوودم احلعلووا  الد ا ووية الشووبكية،  وودا فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب اجملووا    فيمووا -66

 الاالية اليت حتااج إىل حتقن:
   لوو  او   ت زيووز فهوو  القوو   القاتيووة لألشووخا   ورب ابوورب  واملشووا كن،  ووا )ء( 

 قا ا  املشا كن   ال معية الوطنية؛وم
موافوووووا  الكيووووواان  الل ريوووووة  ا  الصوووووعة، لع عووووو ،   عوموووووا  عووووون املشوووووا كة    )ب( 

 احلعلا  الد ا ية الشبكية؛
 نشر تقيي   احلعلا  الد ا ية الشبكية؛ )ج( 
ا اخدا  احلعلا  الد ا ية الشبكية لنشر امل عوما  األ ا ية حلعلا  ال مول  )ا( 

  يبية اإلقعيمية؛الاد
ا  ووووواقاا  مووووون  علوووووا  ال مووووول الاد يبيوووووة اإلقعيميوووووة، عووووون طريووووو  الد ا وووووا   )ه( 

  اياجوا  ازيز فه  ا  الصااية لالييما  علا  ال مل، وا تصال يها  الانقي  الوطنية لا 
 من  ي  مواضيئ احلعلا  الد ا ية الشبكية ولغاها.

 دورة التعلم اإللكرتوين -3 
او   الوووا ع  اإللكوووةوين،  ووودا فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب اجملوووا   الااليوووة الووويت  ل معيوووا  -67

 يا ن حتقينها:
ت زيز ءنش ة الاوافل مئ جها  الانقوي  الوطنيوة؛ واشوامعت فكور  ءوليوة ععو   )ء( 

اة ءشووهر، ، وب وود  ووإ  ووال ب  وون إىل جهووا  الانقووي  الوطنيووة، األول يوودعو إىل ة ةووة ت يينووا 
 يلد  ت عيلا  عن مشا كة ابربا  امل يَّنن؛ب غ اثٍن 
إعاا  النظر   تصومي  وتنظوي  او   الوا ع  إلكوةوين  ودف ملزااو  إىل و ودا   )ب( 

 ءكثر ا اقا ة.

 جماالت الرتكيز -ابء 
ءةووووق فريوووو  ابووووربا  ا  اشووووا رب   ا عابووووا  اإلتوووواشا  ايفللووووة   تنقيووووق ة ووووة ال موووول  -68
  املقواقاا ، ولإل وها    وضوئ ة وة عمعو    اجاماعو  األول   ، وكوقل  الود و 2017 ل ا 
 :2018 ،  دا النلارب الاالية  عابا  ا جما    ا  ءولوية ل ا 2018 عا 

م اجلة  يئ املقاال الرايقية الوا ا    برانمع عمل فريو  ابوربا  ا  اشوا رب.  )ء( 
 عو  ت زيوز جهووااع  اشوا رب اتقو  فريو  ابوربا  اوب د الاقعي  باحداي  الليوا   املوا ا املالية، 

ن إىل األمانووة ء   القريوو الراميووة إىل الا وواون مووئ شووركا  مهاموون آةوورين. وحتليلووا  هلووقا الغايووة، طعوو
ت زيوووز  عوون طريوو  تيقوور تو وويئ ن وواق الاوووزا  فريوو  ابووربا  ا  اشوووا رب مووئ شووركا  مهاموون آةووورين

 ا تصال والاوعية؛
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موووووون ابووووووربا  واملما  وووووون املشووووووا كن   م اجلووووووة وإعووووووداا  إنشووووووا  شووووووبكة   يووووووة )ب( 
الب  ا  الوطنية والالا ير ايفد ةة لقوة  القونان، حبقو  املنواط ، لاكوون و ويعة  لنشور امل عوموا  

  ا  الصعة من فري  ابربا  ا  اشا رب إىل اجلها  فا بة املصعحة؛
بة املصوعحة فهو  ءفمول ت زيز ا تصال والاوعية    يكون لدى اجلها  فوا  )ج( 

عوو   لوو   اا  عاتُّقاوو  لعمنايووا  الاد يبيووة والقوور  املاا ووة موون ةوو ل فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب. و 
بوون اجلهووا     اشووا رباععوو  الوورءرب اللااوول دن  نووايف وعيووا  حموودواا  بو يووة وءنشوو ة فريوو  ابووربا  

 فا بة املصعحة؛
ةل موووون الشووووركا  املهاموووون ا ضوووو    بوووودو   قوووواش   ت زيووووز واجاووووقاب الاوووود )ا( 

ة   املرفوو   املد جوو ألموور باوووف  إ شوواا وتوجيوو  ا ووةاتييين ا ووايابة   اياجووا  األطووراف  وو 
 األول إلعداا الب  ا  الوطنية والالا ير ايفدةة لقة  القنان.

 املوارد املالية -جيم 
لويت قودمت مقوا ا  ءعرب فريو  ابوربا  ا  اشوا رب عون تلوديرا لألطوراف واملنظموا  ا -69

ماليووة لوودع  عمعوو . و  ووة مووئ اللعوو  ا فالووا  إىل املوووا ا املاليووة املاا ووة لوودع  عموول فريوو  ابووربا  
 .2018 ا  اشا رب   عا 

وءشوووا  فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب كوووقل  إىل ءن الالوووديرا  امللدموووة مووون األمانوووة لووو اث   -70
 000 800 ووواكون  2018 املربجموووة مؤقاوووا  ل وووا  ايفامعوووة ععووو  املووووا ا املاليوووة مووون جووورا  األنشووو ة

 او  .

 الدول الزمين املؤقت لألحداث -دال 
،  يو  2018 اون اإلة ل بناااع ا جاموا  األول لقريو  ابوربا  ا  اشوا رب   عوا  -71

  فوووويغاها النهاايووووة،  وووودا القريوووو  ءموووواكن ومواعيوووود مؤقاووووة  2018  اوضووووئ ة ووووة ال موووول ل ووووا 
وووود اا   ووووقا األموووواكن واملواعيوووود مؤقاووووا  لغوووور  لأل ووووداث املبينووووة    اجلوووودول الوووووا ا ءاانا. وقوووود   

 و . وتاوقور األمواكن واملواعيود النهاايوة ععو  إات وة املووا ا املاليوة الكافيوة   الوقوت  الاخ يي  
 .2018 املنا  ، وكقل  عع  ناااع ا جاما  األول لعقري    عا 
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املقرررة الجتمراف فريرق اخلررباء االستشراري املعرين ابلبالغرات األماكن واملواعيد املؤقتة لألحداث 
 2018 الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجررة يف املرفق األول لالتفاقية يف عام

 املوعد املكان احلدث
 الربئ األول  بون، ءملانيا ا جاما  ال شرون لقري  ابربا  ا  اشا رب 

داا  علوووووووا  ال موووووووول الاد يبيووووووووة الا بيليوووووووة املا علووووووووة اعوووووووو
 وطنيووةإجوورا ا  الاخقيوور واإلبوو غ عنهووا   الب  ووا  ال

 والالا ير ايفدةة لقة  القنان 

دا   لا   دا   لا   حي   حي 

عيوة اللاب علة عمل تد يبية ت بيلية بشوأن تليوي  الاكيور و 
 لعاأةر لقااد  الدول األفريلية

دا   لا    الربئ الثاين حي 

عيوة اللاب علة عمل تد يبية ت بيلية بشوأن تليوي  الاكيور و 
اول و لعاوووووأةر لقااووووود  اول من لوووووة آ ووووويا وايفووووويي اهلووووواائ 

 ءو و  الشرقية

دا   لا    الربئ الثاين حي 

عيوة اللاب علة عمل تد يبية ت بيلية بشوأن تليوي  الاكيور و 
 لعاأةر لقااد  اول ءمريكا ال تينية والكا يي

دا   لا    الرب ان الثاين والثال  حي 

دا   لا   شا رب ا جاما  احلاارب وال شرون لقري  ابربا  ا  ا  الربئ الثال  حي 

 االستنتاجات -خامساا  
ةعل فري  ابربا  ا  اشا رب إىل ءن   كن من النيواح   تنقيوق م ظو  ءنشو ا  امللور    -72
 لالووودير الوووقرب ءبدتووو  األطوووراف  ووو  املد جوووة    . و  ووو  فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب2017 ل وووا 

 املرف  األول ملقا ا .
يقوووا ئ إتووواش  وواجووو  فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب قيوووواا    املووووا ا املاليوووة وناييوووة لوووقل  مل -73

قعيميوووة ملن لوووة يليوووة اإل   لووو   علوووة ال مووول الاد يبيوووة الا ب ب ووو  األنشووو ة امللووور   الرايقوووية،  وووا
 ووا  الوطنيووة   الب  يووة والكووا يي بشووأن إعووداا إجوورا ا  الاخقيوور واإلبوو غ عنهوواءمريكووا ال تين

 والالا ير ايفدةة لقة  القنان.
و دا فري  ابربا  ا  اشا رب عد  جما   ينبغا حتقوينها. و  نوا  باووافر املووا ا، يعاوز  فريو   -74

 .2018  ا لجمة عمع  ا عابا  عند بر ابربا  ا  اشا رب الازاما  كام   دةق  قا الاحقن   
وإ  ءةوووق فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب   اعابوووا ا الووودو  اهلوووا  الوووقرب يمووو عئ بووو    حتقووون  -75

  غ والاحلو ، ف نوواإلبو  اللد ا  الالنية لألطراف    املد جوة   املرفو  األول   عمعيوة الليوا 
للوود ا  موون   بنووا  اجلنووة   يووس ومبوواا    ووعي المووو  ععوو  ء يووة موافووعة ت زيووز ت اونوو ، مووث   مووئ

ة الغنيووة ن الايربوومووءجوول الشووقافية. وموون شووأن  لوو  ءن ياوويح جمووا   ملثوول  ووقا الكيوواان  لاقوواقيد 
ياجووا  األطووراف ليووة   ا وويما   ا  ووايابة بق ا وابوورب  الالنيووة لقريوو  ابووربا  ا  اشووا رب، و 
 ا .   املد جة   املرف  األول   جمال بنا  اللد  

و ءى فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب ءن اووة  اجووة إىل مباشوور  عمعوو  ب ريلووة ا ووةاتييية، مووئ  -76
مراعوووا  املنظوووو  األو وووئ ن اقوووا . وهلوووقا الغووور ، ءشوووا  فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب إىل قيموووة إ هوووا  
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 ووو   القوااووود ايفامعوووة لعب  وووا  الوطنيوووة والالوووا ير ايفدةوووة لقوووة  القووونان بغيوووة تشوووييئ األطوووراف
 املد جة   املرف  األول عع  ا خنرارب بنشارب   عمعية إعداا  قا الالا ير.

وءقر فريو  ابوربا  ا  اشوا رب احلاجوة إىل مواجهوة الليووا وا  اياجوا  املبينوة   الالريور  -77
ا  اشووا رب ءن يانوواول  ءعوو ا(. ولووئن كووان امكووان فريوو  ابووربا  46الالوو  ايفوود ث )انظوور القلوور  

يوو   مووا بقووب  املقوواال الوويت ء ةوو  ، فوو ن  نووايف مقوواال ءةوورى قوود تايوواوش ن وواق عمعوو ، إ ب وو 
  اشوووا رب   بوووربا  اطبي وووة املقوووألة. وفيموووا خيووول  وووقا احلوووا  ، نظووور فريووو  ا املووووا ا امل نيوووة ءو

 إمكانية ا ض    بدو   قاش باقهيل تدةل شركا  مهامن آةرين.
لو وويا  ن امانانوو  حلكومووا  كمبوووااي وانميبيووا و ووانتوءعوورب فريوو  ابووربا  ا  اشووا رب عوو -78

  اموووافاها  ءفريليوووا وجنووووب ءفريليوووا واملكاووو  اإلقعيموووا لوووربانمع األمووو  املاحووود  لعبيئوووة   جنووووب
ربا  ا  اشووا رب ءعوو ا(. وءعوورب فريوو  ابوو 25إىل  20 علووا  ال موول الاد يبيووة )انظوور القلوورا  
    مون  وقا اجلهوابود ا ملوال واملا و يئوة املنواب عون تلودير ملنظمة األ قية والز اعة وبورانمع الودع  ا

 من ت اون وإ ها     علا  ال مل تع .
وءعووورب فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب لوووربانمع الووودع  ال ووواملا عووون تلوووديرا لعمقوووا ا  الووويت  -79

قوودماها إليوو ، األموور الووقرب مكنوو  موون تنقيووق ب وو  ءنشوو ا  امللوور   الرايقووية. وءعوورب فريوو  ابوووربا  
ا  اشووا رب ءيمووا  هليئووة املنوواب عوون تلووديرا ملقووا اها   وضووئ مووواا تد يبيووة بشووأن اللووواا  الوطنيووة 
جلوووورا  وووواشا  الدفيئووووة. ويا عووووئ فريوووو  ابووووربا  ا  اشووووا رب إىل موافووووعة  ووووقا الا وووواون النوووواجح   

 .2018 عا 
عنووود وءعووورب فريووو  ابوووربا  ا  اشوووا رب عووون تلوووديرا لألعموووا  الوووقين  ووويغاا ون القريووو   -80

 ؤ ر األطراف.ملال شرين اناها  فة  و ياه ، ب د ا ناخا   اليت  ا يرى   الدو   الثالثة و 

    


