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 افتت ح الدورة -أوالا  
 )البند 1 من جدول األعمال(

عقدت اهليئة الفرعية لتملورة الاتمية والتكنولوجيـة )هيئـة امللـورة( دورهتـا السـاباة واألرباـني  -1
يف إطــار مــر ر األمــم املتحـــدة لتلــري املنــا  املناقــد يف بـــون  أبملانيــا  يف الفــنة مــن 6 إىل 15 تلـــرين 

 الثاين/نوفمرب 2017. 
تلــرين  6الونــني وافتــتا الــدورة رئــيس هيئــة امللــورة  الســيد  ــارلوس فــولر )بتيــ (  يــوم  -2

ورحــب أيضــاا  ابلســيدة أنــيال أنلــر -   ــرايف . واجلهــات املراقبــةالثــاين/نوفمرب  ورّحــب  ميــع األطــراف 
)إستونيا(  ئبة لرئيس هيئة امللورة  وابلسيد أديريتو مانويل فر نديس سانتا  )سان تـوم  وبرينسـي ( 

 مقرراا  هلا.

 اة  ئل التنظيمية -اثني ا  
  )البند 2 من جدول األعمال(

 إقرار جدول األعم ل -ألف 

 )البند الفرع  2)أ( من جدول األعمال(

تلــرين الثــاين/نوفمرب  يف مــذ رة  6املاقــودة يف نظــرت هيئــة امللــورة  يف جتســتها األوىل  -3
 (.FCCC/SBSTA/2017/5من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املرقت و روح  )

 أعِقّر جدول األعمال ابلصيلة التالية: و  -4

 افتتاح الدورة. -1

 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس.  )ج( 

 بر مم عمل نريوب املتاتري بت وريات تلري املنا  والقابتية لتت ور ب  والتكيف ما . -3

 تقرير جلنة التكيف.  -4

تقريــر التجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة املانيــة اباســائر واألرــرار املرتبتــة  -5
 بت وريات تلري املنا . 

 التكنولوجيا ونقتها:تتوير  -6

 التقرير السنوش امللنة لتجنة التنفيذية املانيـة ابلتكنولوجيـا ومر ـ  و ـبكة ()أ 
 تكنولوجيا املنا ؛ 

 من اتفاق ابريس.  10من املادة  4إطار التكنولوجيا مبوجب الفقرة  ()ب 

 القضااي املتاتقة ابل راعة. -7

 البحوث واملراقبة املنهجية. -8
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 تنفيذ تدابري التصدش:أتوري  -9

 املنتدى احملّسن وبر مم الامل؛ )أ( 

طرائـري املنتـدى املاـري بتـ وري تنفيــذ تـدابري التصـدش وبـر مم عمتـ  وو ائفــ   )ب( 
 مبوجب اتفاق ابريس؛

 من بروتو ول  يوتو. 2من املادة  3املسائل املتاتقة ابلفقرة  )ج( 

 القضااي املنهجية مبوجب التفاقية:  -10
ملوحـــدة حلســـاب مكـــافئ غـــازات الدفيئـــة مـــن اثين أ ســـيد ا املقـــاييس )أ( 

 الكربون؛

 البحــرش والنقــل التــريان يف املســتخد م الوقــود عــن النامجــة النباــااثت )ب( 
 .الدوليني

 من اتفاق ابريس: 6املسائل املتاتقة ابملادة  -11

 6مـن املـادة  2قـرة إر ادات بل ن النهعم التااونية امللار إليها يف الف ()أ 
 من اتفاق ابريس؛

 6مـن املـادة  4قواعد وطرائري وإجراءات اآللية املنلـ ة مبوجـب الفقـرة  ()ب 
 ؛من اتفاق ابريس

 8بــر مم الامــل يف إطــار الــنهعم غــري الســوقية امللــار إليهــا يف الفقــرة  ()ج 
 من اتفاق ابريس. 6من املادة 

ة واملابــ ة عــن طريــري تــدخالت عامــة وفقــاا طرائــري حســاابت املــوارد املاليــة املقدمــ -12
 من اتفاق ابريس. 9من املادة  7لتفقرة 

 منرب اجملتماات احملتية واللاوب األصتية. -13

 تقارير األنلتة األخرى: -14

التقريـــر الســـنوش عـــن الســـتاراض التقـــري لتماتومـــات املقدمـــة مبوجـــب  ()أ 
لالتفاقيــة يف تقاريرهــا التفاقيــة مــن األطــراف املدرجــة يف املرفــري األول 

 ؛سنتني ويف بالغاهتا الوطنيةلاعن فنة 

التقريـــر الســـنوش عـــن الســـتاراض التقـــري لقـــوائم جـــرد غـــازات الدفيئـــة  ()ب 
 املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفري األول لالتفاقية؛

التقرير السنوش عـن السـتاراض التقـري لقـوائم جـرد غـازات الدفيئـة وغريهـا  ()ج 
تومــات املقدمــة مــن األطــراف املدرجــة يف املرفــري األول لالتفاقيـــة  مــن املا

 من بروتو ول  يوتو. 1من املادة  7وفقاا لتتاريف الوارد يف الفقرة 

 مسائل أخرى. -15

 إغالق الدورة وتقرير الدورة. -16
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طـراف وذّ ر الرئيس األطراف ابملسـائل احملالـة إىل هيئـة امللـورة مـن مـر ر األطـراف ومـر ر األ -5
الاامل بوصف  اجتماع األطـراف يف بروتو ـول  يوتـو يف اجلتسـة األوىل لكـل منهمـا  وهـ  مسـائل  ـان 

 .(1)يف إطار البنود القائمة ذات الصتة من جدول أعماهلا هيئة امللورةمن املقرر أن تتناوهلا 
جــدول وإرــافة إىل ذلــت  اتفقــت هيئــة امللــورة عتــب أن يعــدىل ابلبيــا ت عقــب اعتمــاد  -6

األعمــال وانتــالق الامــل  وعتــب أن تاقــد هيئــة امللــورة جتســة عامــة ملــن ة مــع اهليئــة الفرعيــة 
وذلــت مبا ــرة عقــب اختتــام اجلتســة األوىل هليئــة   لتتنفيــذ )هيئــة التنفيــذ( لالســتماع إىل البيــا ت

ني مــن اهليئــات تلــرين الثــاين/نوفمرب. وقـعـدِّم تقريــران  ــفواين أدىل ئمــا  ــثال هيئتــ 6امللــورة  يف 
املنلــ ة   ــا التجنــة التنفيذيــة املانيــة ابلتكنولوجيــا )جلنــة التكنولوجيــا(  ومر ــ  و ــبكة تكنولوجيــا 

  وأدىل ببيا ت مقررة  ثتو منظمات حكوميـة دوليـة  هـ  التجنـة املانيـة (2)املنا  )املر  /اللبكة(
تمراقبـــة  لويــة  والنظــام الاــامل  بســواتل رصــد األرض  وفريــري التنســيري املاــري بســـواتل األرصــاد اجل

واهليئة احلكومية الدولية املانية بتلري املنا  )هيئة املنا (  والتجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة 
ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة لتنبيـــة والاتـــم والثقافـــة  ومنظمـــة التـــريان املـــدين الـــدو   واملنظمـــة البحريـــة 

 ث املنا   واملنظمة الااملية لألرصاد اجلوية. الدولية  والرب مم الاامل  لبحو 

 تنظيم أعم ل الدورة -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرع  

نظرت هيئة امللورة يف هذا البند الفرع  من جدول األعمال يف جتستها األوىل. ووج   -7
الــرئيس النتبــا  إىل أن املوعــد النهــائ  لختتــام أعمــال مجيــع األفرقــة هــو يــوم الونــني 13 تلــرين 
الثاين/نوفمرب  الساعة 6/00 مساء  وذلت توخياا إلاتحة ملاريع الستنتاجات يف الوقت احملدد 

. وبنـاءا عتـب اقـناح (3)ليتسىن تناوهلا يف اجلتسة الاامة ااتامية  اليت  ان تقرر أن تاقد يف ج أين
مــن الــرئيس  اتفقــت هيئــة امللــورة عتــب املضــ  قــدماا يف عمتهــا عتــب هــذا األســاس  ا ــياا مــع 

بلــ ن اختتــام املفاورــات يف املوعــد احملــدد  (4)الســتنتاجات الــيت ســبري أن اعتمــدهتا هيئــة التنفيــذ
 و ارسات الامل ذات الصتة. 

ــــة امللــــورة يف جتســــتها الثانيــــة  املاقــــودة يف  -8 ــــاين/نوفمرب بصــــورة  6واســــتمات هيئ تلــــرين الث
هليئــــة التنفيــــذ  إىل بيــــا ت األطــــراف واجلهــــات املراقبــــة. وأدىل ببيــــا ت ملــــن ة مــــع اجلتســــة الثانيــــة 

والصــني  واجملموعــة اجلاماــة  والمــاد  77 طرفــاا  مبــن فــيهم  ثتــون مــدووا ابســم  موعــة ال 16  ثتــو
األوروب  و موعــة الســـالمة البيئيــة  واجملموعـــة األفريقيـــة  ومــالف الـــدول اجل ريــة الصـــلرية  والتحـــالف 

املااهــدة التجاريــة لتلــاوب  وائــتالف بتــدان اللــاابت املتــرية  والرابتــة  -لبوليفــارش للــاوب أمريكتنــا ا
املستقتة لبتدان أمريكا الالتينية والكاري   وأقـل البتـدان اـواا  و موعـة البتـدان الناميـة املتقاربـة التفكـري. 

نسـائية وجنسـانية  ومنظمـات لتلـباب  وأدىل ببيا ت أيضاا  ثتو منظمات غري حكومية منهـا منظمـات 
ومنظمــــات ةاريــــة وصــــناعية  ومنظمــــات بيئيــــة  ومنظمــــات لتمــــ ارعني  ومنظمــــات لتلــــاوب األصــــتية  

__________ 

  .7  الفقرة FCCC/KP/CMP/2017/7  والوويقة 21  الفقرة FCCC/CP/2017/11انظر الوويقة  (1)
ن لكـــل مـــن جلنـــة التكيـــف لـــفوايال انتقريـــر ال )هيئـــة التنفيـــذ( تتنفيـــذل تهيئـــة الفرعيـــةاجلتســـة الاامـــة ل قـعــــدم خـــالل (2)

  املنا . وريات تلريالتنفيذية آللية وارسو الدولية املانية اباسائر واألررار املرتبتة بت والتجنة 
صـباح يـوم  :اجلـ ء الثـاينو  ؛تلـرين الثـاين/نوفمرب )اجلتسـة الثالثـة هليئـة امللـورة( 14هر يوم الـثالاثء  ع  :األول اجل ءع  (3)

  امللورة(. تلرين الثاين/نوفمرب )اجلتسة ااامسة هليئة 15األربااء 
(4) FCCC/SBI/2014/8 221-218و 213  الفقرات.  
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 ومنظمــات لتحكومــات احملتيــة والســتتات البتديــة  ومنظمــات تثيــة  ومنظمــات لالمــادات الاماليــة 
 .(5)عن منظمات مستقتة فضالا 

  الرئيسانتخ ب أعض ء اةكتب غّي -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرع  

 نظرت هيئـة امللـورة يف هـذا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال يف جتسـتيها األوىل وااامسـة -9
وذ َّر الرئيس  يف اجلتسة األوىل  ابملادة 27 من ملروع تلرين الثاين/نوفمرب.  15املاقودتني يف 

النظام الداخت  املامول ب   اليت تنص عتب أن تنتخب اهليئة مقّرِرها. وأ ارت هيئـة امللـورة  يف 
 اجلتسة نفسها  إىل أن امللاورات جارية بل ن الن يحات.

تر ــا ملنصــب املقــرر وأبن وأععتمـت هيئــة امللــورة  يف اجلتسـة ااامســة  باــدم تتقـ  أش  -10
 املقرر احلا  سيظل يف منصب  إىل أن يعنتخب ختف ل . 

 رررر  م عمرررل نرررّيوب اةتعلرررري  ترررأوّياق تغرررّي اةنررر خ والق  ليرررة للترررأور  رررر   - ا اثل  
 والتكيف  ع 

 من جدول األعمال( 3)البند 

 اةداوالق -1 
جتســتيها األوىل وااامســة. نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف  -11

مـن بنـد هـذا الوالورقـات املقدمـة بلـ ن  FCCC/SBSTA/2017/INF.6عتيها الوويقة اا و ان مارور
. ويف جتسـتها األوىل  اتفقــت هيئـة امللـورة عتــب النظـر يف البنـد يف ملــاورات (6)جـدول األعمـال

 ونيهيكو  يمادا )الياابن(.   ت لارة يف تيسريها السيد خوليو  وردانو ) يت ( والسيديغري رمسية 
 ونظرت هيئة امللورة يف الستنتاجات الواردة أد   واعتمدهتا يف جتستها ااامسة.

 االستنت ج ق -2 
التقــدم احملــرز يف تنفيــذ أنلــتة بــر مم عمــل  الــذش يتنــاولابلتقريــر  هيئــة امللــورةرحبــت  -12

  (7))بــر مم عمــل نـــريوب( بــ  والتكيــف ماــ  نــريوب املتاتــري بتــ وريات تلــري املنــا  والقابتيــة لتتــ ور
 سيما التقدم احملرز يف سياق املسائل األربع التالية: الـنظم اإليكولوجيـة  واملـوارد املائيـة  واملسـتوطنات ل

 البلرية  والصحة.
وأعربــت هيئــة امللــورة عــن تقــديرها لتيــاابن عتــب تقــدف الــدعم املــا  لتنفيــذ األنلــتة يف  -13

 عمل نريوب.إطار بر مم 

__________ 

البوابــة اإللكنونيــة لتقــدف  عــن طريــرينصــوا البيــا ت  مبــا فيهــا البيــا ت غــري املتقــاة أونــاء اجلتســة الاامــة   تتــاح (5)
  رــمن statement)اخــن  ؛ http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspxالورقــات يف: 

 .( sessions  رمن القائمة  SBSTA 47اخن   ؛ و type  القائمة
)اســــتامل و يفــــة البحــــث  http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspxيف:  ةمتاحــــ (6)

 لتوصول بسرعة إىل الورقة املقدمة ذات الصتة(. 
(7) FCCC/SBSTA/2017/INF.6. 

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
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وأعربــت هيئــة امللــورة أيضــاا عــن تقــديرها ملر ــ  تــوث التنميــة الدوليــة وبــر مم األمــم املتحــدة  -14
لناميــة  ان البتــدان مــملــار ة ااــرباء املانيــني  مبــن فــيهم خــرباء دعــم لتمســتوطنات البلــرية عتــب 

 احلادش علر جلهات تنسيري بر مم عمل نريوب. املنتدى يف
 امللـورة ابلفـرا الـيت يتيحهـا بـر مم عمـل نـريوب لتمسـا ة يف أعمـال اهليئـات ورحبت هيئـة -15

  (8)سيما جلنة التكيف وفريري اارباء املاـري أبقـل البتـدان اـواا  ل األخرى املنل ة مبوجب التفاقية 
 يت : ما يف ذلت مبا

 لبتــدان الناميــةإعــداد نبــذة عــن مجيــع احملافــل املوجــودة الــيت تقــدم الــدعم التقــري إىل ا ()أ 
 ؛(9)األطراف يف  ال التكيف

إعداد ورقة ماتومات عن العتبارات املتاتقة ابجملتماات احملتية والفئات والنظم  ()ب 
 .(10)اإليكولوجية الضايفة يف سياق عمتية صياغة وتنفيذ ختط التكيف الوطنية

أعـــال  قـــد عـــ زت دور  15ولحظـــت هيئـــة امللـــورة أن الفـــرا امللـــار إليهـــا يف الفقـــرة  -16
أبقـل البتـدان  املاري ألعمال جلنة التكيف وفريري اارباءبر مم عمل نريوب يف تقدف الدعم املاريف 

 .(11)من خالل ترتيبات  را ة مبتكرةاا او 
  (13)املاــري أبقــل البتــدان اــواا  ااــرباء وفريــري (12)ورحبــت هيئــة امللــورة بتوصــيات جلنــة التكيــف -17

ابلتاــاون  وطتبــت إىل األمانــة أن تضــتتع ابألنلــتة امللــار إليهــا أعــال  يف إطــار بــر مم عمــل نــريوب 
 مع املنظمات اللريكة لترب مم ومت توجي  رئيس هيئة امللورة.

ة لـرب مم عمـل ونوهت هيئة امللـورة ابلورقـات املقدمـة مـن األطـراف واملنظمـات اللـريك -18
ارـــتتات بـــ  مـــرخراا مـــن عمـــل يف  ـــالت  مـــا نـــريوب واملنظمـــات األخـــرى ذات الصـــتة بلـــ ن

املســتوطنات البلــرية والتكيــف  ومر ــرات التكيــف والقــدرة عتــب التحمــل عتــب الصــايد الــوطري 
يف قتاعــــات ،ــــددة  وإجــــراءات وختــــط التكيــــف الــــيت  كــــن أن تاــــ ز التنويــــع  أو و/أو احملتــــ 

 .(14)دش ومقري منافع ملن ة يف  ال التخفيفالقتصا
ورحبت هيئة امللورة بنتـائم املنتـدى احلـادش علـر جلهـات التنسـيري املانيـة ابملسـتوطنات  -19

البلــرية والتكيــف  الــذش ععقــد مــت التوجيهــات الاامــة لــرئيس هيئــة امللــورة ابلقــنان مــع دورهتــا 
. ورحبــت هيئــة امللــورة أيضــاا ابحلــوار التقــري مــع خــرباء املســتوطنات البلــرية (15)الســاباة واألرباــني

__________ 

(8) FCCC/SBSTA/2016/4 16  الفقرة.  
(9) FCCC/SB/2017/2 ابلرجــوع إىل كــن الطــالع عتــب نبــذة عــن مجيــع احملافــل املوجــودة و . 56-53  الفقــرات: 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac12_7

c_landscape.pdf.  
(10) FCCC/SBI/2017/14 69و 44  الفقراتن.  
يقصد بنتيبات اللرا ة املبتكرة النهم املنتظم الذش تتبا  األمانة مع  بكتها املتنامية مـن املنظمـات اللـريكة يف  (11)

 11   الفقـــرات/6F.IN/2017FCCC/SBSTAتا يـــ  دور بـــر مم عمـــل نـــريوب بوصـــف  مر ـــ اا لتماـــارف؛ انظـــر الوويقـــة 
 .42-40و 26-20و

(12) FCCC/SB/2017/2 56  الفقرة. 
(13) FCCC/SBI/2017/14 44  الفقرة. 
 .أعال  6انظر احلا ية  (14)
 ./10447http://unfccc.int ترد ماتومات إرافية عن املنتدى احلادش علر جلهات التنسيري يف: (15)

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac12_7c_landscape.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac12_7c_landscape.pdf
http://unfccc.int/10447
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 الــذش نعظــم ابلتاــاون مــع املنظمــات اللــريكة لــرب مم عمــل نــريوب قبــل اناقــاد الــدورة الثالثــة والالــرين
 ملر ر األطراف  ليكمل عمل منتدى جهـات التنسـيري يف السـتجابة لتوليـة الصـادرة عـن هيئـة امللـورة

 . ولحظــت هيئــة امللــورة أن املنتــدى احلــادش علــر جلهــات التنســيري(16)دورهتــا السادســة واألرباــنييف 
 واحلوار التقري أسفرا عما يت :

يف ذلـــت خـــرباء ومنظمـــات  مبـــا تا يـــ  ملـــار ة ااـــرباء واملنظمـــات ذات ااـــربة  ()أ 
 البتدان النامية؛

ل غــري رمســ  لــنيراء بــني إاتحــة حيــ  لتتحــاور مــن أجــل تقاســم املاتومــات وتبــاد ()ب 
 خرى؛انية األاألطراف واملنظمات اللريكة لرب مم عمل نريوب واارباء واملنظمات امل

 تيسـري التاـاون واللــرا ات بـني املنظمــات اللـريكة لـرب مم عمــل نـريوب واألطــراف ()ج 
 واملنظمات املانية األخرى.

ى جهــات التنســيري حــددوا أنلــتة ولحظــت هيئــة امللــورة أيضــاا أن امللــار ني يف منتــد -20
تااونيــة لتمتاباــة  كــن أن تســهم يف ترمجــة الســتنتاجات الرئيســية والثلــرات احملــددة يف األنلــتة 
املضتتع ئا يف إطار بر مم عمل نريوب إىل إجراءات متموسة يف  ال التكيف. و جات هيئة 

أعـال  ملواصـتة تا يـ  فااليـة منتـدى  19امللورة األمانة عتب تكرار الترائـري امللـار إليهـا يف الفقـرة 
 .(17)جهات التنسيري يف املستقبل

ورحبــــت هيئــــة امللــــورة بتنظــــيم حتقــــات عمــــل لتحديــــد األولــــوايت لســــت منــــاطري دون  -21
مـــت حتقـــاِت يف إطـــار مبـــادرة ليمـــا لتماـــارف املتاتقـــة ابلتكيـــف )مبـــادرة ليمـــا(. ونظَّ  (18)إقتيميـــة

  جــ ء مــناألمــم املتحــدة لتبيئــة ومنظمــات  ــريكة أخــرى   الامــل األمانــةع ابل ــناة مــع بــر مم 
. ورحبـــت هيئـــة امللـــورة أيضـــاا ابجلهـــود (19)تاهـــد ابلامـــل امللـــنة يف إطـــار بـــر مم عمـــل نـــريوب

تا يــ  التصــالت يف املرحتــة  وأيــدت املرحتــة التجريبيــة ملبــادرة ليمــا الكبــرية الــيت بعــذلت يف إطــار 
 املقبتة من املبادرة ل ايدة التوعية.

و ــجات هيئــة امللــورة األطــراف عتــب زايدة ملــار ة مرا ــ  تنســيقها الوطنيــة لالتفاقيــة  -22
 لترب مم. اللريكة اإلطارية يف أنلتة بر مم عمل نريوب بلية تا ي  اللرا ات مع املنظمات

األطراف أن تنظر يف اجملـالت التاليـة يف سـياق مسـني جـدوى  وطتبت هيئة امللورة إىل -23
 وفاالية بر مم عمل نريوب:

  يفيـة زايدة ملـار ة املنظمـات اللـريكة ئــدف مسـني الـروابط بـني ختـط عمتهــا ()أ 
 واملواريع اليت يتناوهلا بر مم عمل نريوب؛

__________ 

(16) FCCC/SBSTA/2017/4 23  الفقرة.  
  .21  الفقرة FCCC/SBSTA/2017/4ترد أهداف تا ي  فاالية منتدى جهات التنسيري يف الوويقة  (17)
عتـب  حتقـات ر  ت حتقتان من حتقات الامل اااصة بتحديد األولوايت عتب أقل البتدان اواا  ور ـ ت وـالث (18)

 واحدة عتب الدول اجل رية الصلرية النامية.حتقة الدول األفريقية  و 
  كن الطالع عتب تفاصيل التاهد يف: (19)

http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/Item.aspx?ListItemId=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/

MainDB. 

http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/Item.aspx?ListItemId=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/Item.aspx?ListItemId=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
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إىل الورقــات املقدمــة   يفيــة رــمان وفــاء بــر مم عمــل نــريوب بوليتــ   اســتناداا  ()ب 
 وإىل خرباهتا؛ (20)من األطراف

 يفيــة تا يــ  دور بــر مم عمــل نــريوب لــ ايدة صــتت  بامــل جلنــة التكيــف وفريــري  ()ج 
 مـل ذات الصـتة يفارات الا  وبامـل اهليئـات األخـرى املنلـ ة ومسـاملاـري أبقـل البتـدان اـواا  اارباء

 روء اتفاق ابريس.
 بلـــ ن مواصـــتة مســـني (21)عتـــب  ديـــد املوعـــد النهـــائ  لتقـــدف اآلراءواتفقـــت هيئـــة امللـــورة  -24

. 2018آذار/مـارس  30إىل  2018 انون الثاين/يناير   12جدوى وفاالية بر مم عمل نريوب  من 
واملنظمــات اللــريكة لــرب مم عمــل نــريوب واملنظمــات األخــرى  (22)ودعــت هيئــة امللــورة األطــراف
 وأ ـارتأعـال .  23 آراءها بل ن اجملالت امللار إليها يف الفقـرةذات الصتة إىل أن تقدم أيضاا 

أن تتــت املاتومــات سيعسن ــد ئــا يف اســتاراض بــر مم عمــل نــريوب يف دورهتــا الثامنــة  إىل اهليئــة
 .(23)(2018 أاير/مايو - واألرباني )نيسان/أبريل

الـدور الـذش  كـن أن ترديـ  احلتقـات الدراسـية اللـبكية إىل هيئة امللورة أيضـاا  وأ ارت -25
التكيـف  ماـرض ختـط اإلنننت واجتماعات اارباء اليت تعاقـد عتـب هـام  اليت تبث عرب واملواد

هليئة األمانة إىل النظـر يف أعال . ودعت ا 24الوطنية  يف توجي  املاتومات امللار إليها يف الفقرة 
 هليئة.هذ  املس لة بتوجي  من رئيس ا

وطتبــت هيئــة امللــورة إىل األمانــة أن تعِاــّد  بتوجيــ  مــن رئــيس اهليئــة  تقريــراا توليفيــاا يتخــص  -26
لـورة  باـني هليئـة املاـة واألر نتائم األعمال املضتتع ئا يف إطار بـر مم عمـل نـريوب منـذ الـدورة الراب

 يئة امللورة.رباني هلنة واأليكون مبثابة إسهام يف استاراض بر مم عمل نريوب يف الدورة الثام
وأحاطـــت هيئـــة امللـــورة عتمــــاا ابآلاثر التقديريـــة املنتبـــة يف املي انيــــة عتـــب األنلـــتة الــــيت  -27

ت إىل األمانــة أن أعــال . وطتبــ 25و 21و 20ستضــتتع ئــا األمانــة  وامللــار إليهــا يف الفقــرات 
 الية.املوارد امل تضتتع ابإلجراءات املتتوبة يف هذ  الستنتاجات رهناا بتوافر

 تقرير جلنة التكيرف - ا را ع 
 من جدول األعمال( 4)البند 

 اةداوالق -1 
ظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جتســتيها األوىل وااامســة. ن -28

–FCCC/SB/2017/2/Add.1و FCCC/SB/2017/2الوويقتـــــــان التاليتـــــــان:  يهـــــــاعتاا و ـــــــان مارورـــــــ

FCCC/SBI/2017/14/Add.1 واتفقــت هيئــة امللــورة  يف جتســتها األوىل  عتــب أن يعنظــر يف هــذا .
املماوـل مـن جـدول أعمـال الـدورة السـاباة واألرباـني  12ابلبنـد  البند مـن جـدول األعمـال مقـن ا 

لســيد ريتلــارد مــريزاين هليئــة التنفيــذ  وعتــب أن تاقــد ملــاورات غــري رمسيــة يتلــارة يف تيســريها ا
عتـب أن ياقـد الفريـري املنلـ  يف  أيضاا  ترب )امللرب(. واتفقت هيئة امللورةال)أسناليا( والسيد مح ة 

 مــن جــدول 10إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال جتســة ملــن ة مــع الفريــري املنلــ  يف إطــار البنــد 
__________ 

(20) FCCC/SBSTA/2017/4 27  الفقرة. 
 أعال . 20انظر احلا ية  (21)
 .ورقات  لالطالع عتب الدعوة األوىل إىل تقدف 27  الفقرة FCCC/SBSTA/2017/4انظر الوويقة  (22)
 )ج(.13  الفقرة 19-م أ/17املقرر  (23)
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   مــن ملســائل املتاتقــة أبقــل البتــدان اــواا أعمــال الــدورة الســاباة واألرباــني هليئــة التنفيــذ  املانــون  ا
وجلنـــة  اـــواا  أعـــدها فريـــري ااـــرباء املاـــري أبقـــل البتـــدانالـــيت  (24)أجـــل النظـــر يف التوصـــيات امللـــن ة

 التكيـف لكـ  ينظـر فيهـا وياتمـدها مـر ر األطــراف الاامـل بوصـف  اجتمـاع األطـراف يف اتفـاق ابريــس
ـــ    .(25)45و 41  الفقـــراتن 21-م أ/1لتمقـــرر  األوىل وفقـــاا )مر ر/اجتمـــاع أطـــراف ابريـــس( يف دورت

 ونظرت هيئة امللورة يف الستنتاجات الواردة أد   واعتمدهتا يف جتستها ااامسة.

 االستنت ج ق -2 
 . (26)بتقرير جلنة التكيف هيئة التنفيذرحبت هيئة امللورة و  -29
وأعربـــت هيئـــة امللـــورة وهيئـــة التنفيـــذ عـــن تقـــدير ا لتامـــل التقـــري الـــذش تضـــتتع بـــ  جلنـــة  -30

اجتمـاع مر ر/التكيف. وأ ارات إىل أن جلنة التكيف قد أجن ت عمتها بل ن التوصـيات املقدمـة إىل 
مـــع فريـــري    فضـــالا عـــن عمتهـــا21-م أ/1مـــن املقـــرر  (27)42أطـــراف ابريـــس اســـتجابة إىل الفقـــرة 

التوصــيات املقدمــة إىل مر ر/اجتمــاع أطــراف ابريــس اســتجابة  اــرباء املاــري أبقــل البتــدان اــواا بلــ نا
 .21-م أ/1من املقرر  (28)45و 41إىل الفقرتني 

 30و ــرعت هيئــة امللــورة وهيئــة التنفيــذ يف النظــر يف التوصــيات امللــار إليهــا يف الفقــرة  -31
 ن جــدولمــ 10لبنــد اامللــن ة مــع الفريــري املنلــ  مبوجــب يف ذلــت عــن طريــري الجتماعــات  أعــال   مبــا

ل اء املاـري أبقـريـري ااـرب أعمال هيئة التنفيذ بل ن التوصيات امللـن ة املقدمـة مـن جلنـة التكيـف وف
 لينظر فيها مر ر/اجتماع أطراف ابريس وياتمدها.  البتدان اواا 

يف هذ  املس لة يف دورهتما الثامنة واتفقت هيئة امللورة وهيئة التنفيذ عتب مواصتة النظر  -32
بليــة تقــدف توصــية ميتهــا مــر ر األطــراف يف  (29)(2018أاير/مــايو  - واألرباــني )نيســان/أبريل
 األوىل لينظر فيها وياتمدها. إىل مر ر/اجتماع أطراف ابريس يف دورت دورت  الراباة والالرين 

التنفيذيررة يليررة وارسررو الدوليررة اةعنيررة ابر رر ئر واأل رررار تقريررر اللةنررة  - ا خ    
 اةرتبطة  تأوّياق تغّي اةن خ

 من جدول األعمال( 5)البند 
نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جتســتيها األوىل وااامســة.  -33

واتفقــت هيئــة امللــورة يف جتســتها . Add.1و FCCC/SB/2017/1و ــان مارورــاا عتيهــا الوويقتــان 
األوىل عتب النظـر يف هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال ابلقـنان مـع البنـد 13 املماوـل مـن جـدول 
أعمال الدورة الساباة واألرباني هليئة التنفيذ  وعتب عقد ملاورات غري رمسية تتلارة يف تيسريها 

__________ 

 .FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1ترد يف الوويقة  (24)
 . (FCCC/SBI/2017/19) الفصل الاا ر من تقرير هيئة التنفيذانظر  (25)
(26) FCCC/SB/2017/2 و FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1 . 
 http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_isbst4 :انظــــــــــــــــــــــــــــر (27)

_ainformal_note_ac_.pdf. 
 _http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12  :انظر (28)

sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf. 
الفريــري الــذش سينلــ  مبوجــب بنــد جــدول أعمــال هيئــة التنفيــذ املانــون  املســائل املتاتقــة أبقــل  عمــل مــع ابلقــنان (29)

  .45و 41  الفقرتني 21-م أ/1تولايت الواردة يف املقرر لالبتدان اواا  استجابة 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_isbst4_ainformal_note_ac_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_isbst4_ainformal_note_ac_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
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السيدة بيث لفندر ) ندا( والسيد ألف ويتـ  )جنـوب أفريقيـا(. وأوصـت اهليئـة يف جتسـتها ااامسـة 
مبلــروع مقــرر بلــ ن آليــة وارســو الدوليــة املانيــة اباســائر واألرــرار املرتبتــة بتــ وريات تلــري املنــا  

 . (30)والالرين الثالثة دورت  يف وياتمدها األطراف مر ر في  ينظر لك 
ويف اجلتســة نفســها  وابقــناح مــن الــرئيس  اتفقــت هيئــة امللــورة عتــب أن توصــ  مــر ر  -34

ملقــرر املــذ ور أعــال  امــن ملــروع  9األطــراف أبن يتتــري عتــب حــوار ااــرباء امللــار إليــ  يف الفقــرة 
امللـار إليـ   املخـاطر اسم حوار سوفا لتخرباء  وأن يتتري عتب مر   تبادل املاتومات بل ن مويل

ة  والـذش وارسـو الدوليـ من النص نفس   الذش تضتتع بتفايت  التجنة التنفيذية آللية 2فقرة يف ال
 طر. يل املخاانتتقت أعمال  أوناء الدورة  اسم مر   فيج  لتبادل املاتومات بل ن مو 

 تطوير التكنولوجي ق ونقله  - ا س ةس 
 من جدول األعمال( 6)البند 

للةنرررة التنفيذيرررة اةعنيرررة ابلتكنولوجيررر  و ر ررر  و ررربكة التقريرررر ال رررنوك اةشررر    -ألف 
 تكنولوجي  اةن خ

 )أ( من جدول األعمال(6)البند الفرع  
 نظرت هيئة امللورة يف هذا البند الفرع  مـن جـدول األعمـال يف جتسـتيها األوىل وااامسـة. -35

واتفقــت هيئــة امللــورة يف جتســتها األوىل عتــب . FCCC/SB/2017/3عتيهــا الوويقــة اا و ــان مارورــ
النظر يف هذا البند الفرع  من جدول األعمال ابلقنان مع البند الفرع  14)أ( املماول من جدول 
أعمال الدورة الساباة واألرباني هليئة التنفيذ يف إطار ملاورات غري رمسية يتلارة يف تيسريها السيد 
ابليــ ش غوبولنــو )بوتســوا ( والســيدة إلفريــدش مــور )النمســا(. وأوصــت هيئــة امللــورة يف جتســتها 
ااامسة مبلروع مقرر بلـ ن تا يـ  تتـوير تكنولوجيـا املنـا  ونقتهـا ابلعتمـاد عتـب آليـة التكنولوجيـا  

 .(31)   ينظر فيها مر ر األطراف وياتمدها يف دورت  الثالثة والالرين

  ب اتف ق ابريس 10اة ةة   ب 4إط ر التكنولوجي  مبوجب الفقرة  -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(6)البند الفرع  

 اةداوالق -1 
نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل  -36

 عتــب امللــورة هيئــة واتفقــت. FCCC/SBSTA/2017/INF.5عتيهــا الوويقــة اا والثالثــة. و ــان مارورــ
 تيسـريها يف تتلـارة رمسيـة غري ملاورات إطار يف األعمال جدول من لفرع ا البند هذا يف النظر

السـيدة سـتيال غامـا )مـالوش( والسـيدة مــور. ونظـرت هيئـة امللـورة يف السـتنتاجات الــواردة أد   
 واعتمدهتا يف جتستها الثالثة.

__________ 

  .23-م أ/5املقرر  (30)
  من جانب هيئة التنفيذ يف جتستها ااامسة. اليت ععدلت  فوايا   بصيلت  23 -م أ/15املقرر  (31)
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 االستنت ج ق -2 
 4مــداولهتا بلــ ن ورــع إطــار التكنولوجيــا املنلــ  مبوجــب الفقــرة  هيئــة امللــورةواصــتت  -37

 .(32)يت  إبطار التكنولوجيا( من اتفاق ابريس )يعلار إلي  فيما 10من املادة 
بلـــ ن  اللـــبكة/املر  و  جلنـــة التكنولوجيـــاورحبـــت هيئـــة امللـــورة ابملاتومـــات الـــيت قـــدمتها  -38

 .(33)األنلتة ذات الصتة بورع إطار التكنولوجيا
اللــبكة مبا ــرة /  ســبري لتجنــة التكنولوجيــا واملر  ولحظــت هيئــة امللــورة مــع التقــدير أنــ -39

رـيع الرئيسـية ابملوا يتصـل يف ذلـت مـا األنلتة ذات الصتة بتنفيذ اتفاق ابريس والداعمـة لـ   مبـا
 وعالقتها بدورة التكنولوجيا. 

ـــة امللـــورة أيضـــاا مـــع التقـــدير الـــدور الـــذش تضـــ -40 ـــة التكنولوجيـــا ولحظـــت هيئ تتع بـــ  جلن
ابريــــس  يــــذ اتفــــاقاللــــبكة  ودعــــت هــــاتني اهليئتــــني إىل الرــــتالع أبنلــــتة إرــــافية لتنف/واملر  

 ابلستناد إىل توجيهات  امتة مقدمة من إطار التكنولوجيا.
ورحبـــت هيئـــة امللـــورة ابلتقـــدم احملـــرز واملناقلـــات البنـــاءة بـــني األطـــراف بلـــ ن الاناصـــر  -41

نفيــذ اإلطــار  ن بــدء تر التكنولوجيــا  ملــرية يف الوقــت نفســ  إىل أن املــداولت بلــاحملتمتــة إلطــا
 ت ال جارية. ل

 15وطتبــت هيئــة امللــورة إىل رئيســها أن ياــد ملــروعاا أوليــاا إلطــار التكنولوجيــا تتــول  -42
 امسـة واألرباـنياادورتيهـا    آخـذاا يف العتبـار املـداولت اجلاريـة والتقـدم احملـرز يف2018آذار/مـارس 

  .امنة واألربانيرهتا الثدورهتا احلالية  لتنظر في  هيئة امللورة يف دو  والسادسة واألرباني ويف

  ابل راعة اةتعلقة القض اي - ا س  ع 
 من جدول األعمال( 7)البند 

 اةداوالق -1 
األعمـال يف  تفقت هيئة امللورة يف جتستها األوىل عتب النظر يف هذا البنـد مـن جـدولا -43

إطار ملاورات غري رمسية يتلـارة يف تيسـريها السـيد إمانويـل دلميـري )سـوازيتند( والسـيد هيكـ  
  غراهنومل )فنتندا(. ونظرت هيئة امللورة يف جتستها الثالثة يف الستنتاجات الواردة أد   واعتمدهتا.

 االستنت ج ق -2 
 مـــن 75 لتفقـــرة وفقـــاا  ابل راعـــة  املتاتقـــة القضـــااي بلـــ ن أعماهلـــا امللـــورة هيئـــةواصـــتت  -44
 . 17-أ م/2 املقرر

نتــائم  مراعيــة يف ذلــت  هيئــة امللــورة تبــادل اآلراء بلــ ن القضــااي املتاتقــة ابل راعــة وواصــتت -45
ومـداولت األطـراف والتقـدم احملـرز أونـاء  (34)اامس اليت اناقـدت خـالل فـنة الـدوراتحتقات الامل 

 . ني هليئة امللورةالدورة السادسة واألربا

__________ 

 .67  الفقرة 21-م أ/1 ما هو متتوب يف املقرر  (32)
(33) FCCC/SBSTA/2017/INF.5. 
  FCCC/SBSTA/2015/INF.6و FCCC/SBSTA/2014/INF.2لالطــالع عتــب تقــارير حتقــات الامــل  انظــر الواثئــري  (34)

  .FCCC/SBSTA/2016/INF.6  وFCCC/SBSTA/2016/INF.5  وFCCC/SBSTA/2015/INF.7و
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مبلروع مقرر يتناول القضااي املتاتقة ابل راعة لك  ينظـر فيـ  مـر ر هيئة امللورة  وأوصت -46
  .(35)األطراف وياتمد  يف دورت  الثالثة والالرين

 البحوث واةراقبة اةنهةية - ا اث ن 
 من جدول األعمال( 8)البند 

 اةداوالق -1 
واتفقت نظرت هيئة امللورة يف هذا البند من جدول األعمال يف جتستيها األوىل والثالثة.  -47

اهليئة يف جتستها األوىل عتب النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف إطار ملاورات غري رمسية 
يتلارة يف تيسريها  ل من السيد فريد  وسـام )مـالوش( والسـيد  ـتيفان روسـنر )أملانيـا(. ونظـر ت 

 هيئة امللورة يف جتستها الثالثة يف الستنتاجات الواردة أد   واعتمدهتا.

 االستنت ج ق -2 
لحظت هيئة امللورة  مع التقدير  البيـانني التـذين أدىل ئمـا  ثـل اهليئـة احلكوميـة الدوليـة  -48

الفتتـاح  لتـدورة الثالثـة والالـرين املانية بتلري املنا  و ثل املنظمة الااملية لألرصـاد اجلويـة يف احلفـل 
 . (36)ملر ر األطراف

ولحظــت هيئـــة امللـــورة أيضــاا  مـــع التقـــدير  البيــا ت الـــيت أدىل ئـــا يف جتســـتها األوىل  -49
التجنــة املانيــة بســواتل رصــد األرض  وفريــري التنســيري املاــري بســواتل  ابســم ثتــو المــاد األوروب 

املنـــا   والتجنـــة األوقيانوغرافيـــة احلكوميـــة  وهيئـــة  ملراقبـــة املنـــا   األرصـــاد اجلويـــة  والنظـــام الاـــامل
الدوليــة التاباـــة ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة لتنبيـــة والاتــم والثقافيـــة  والـــرب مم الاـــامل  لبحـــوث املنـــا   

 .(37)واملنظمة الااملية لألرصاد اجلوية
ورحبــت هيئــة امللــورة ابلتقريــر املــوج  الــذش أعــد  رئيســها مبناســبة يــوم ماتومــات األرض  -50

 .(38)ملر ر األطراف الثانية والالرينالذش ععقد خالل الدورة 
 ورحبت جلنة امللورة  ذلت ابإلسهامات التالية:  -51

صــاد اجلويــة نتـائم الــدورة التاســاة والســتني لتمجتــس التنفيــذش لتمنظمــة الاامليــة لألر  )أ( 
فيمــا يتاتــري ابمللــورة الاتميــة املقدمــة إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بلــ ن تلــري املنــا  )التفاقيــة( 

 ؛ (39)وتنفيذ اتفاق ابريس

__________ 

 .23-م أ/4املقرر  (35)
  .https://cop23.unfccc.int/cop23/opening-statementsمتاحان يف:  (36)

 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspxو http://unfccc.int/7528متاحــــة يف:  (37)
 (. sessions  رمن القائمة  SBSTA 47اخن   ؛ و type  رمن القائمة  statement)اخن  

 .http://unfccc.int/9949 متاح يف: (38)

 _http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/wmoمتاحـــــــــــــــــة يف:  (39)

submission_sbsta_47.pdf. 

https://cop23.unfccc.int/cop23/opening-statements
http://unfccc.int/7528
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/9949
http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/wmo_%0bsubmission_sbsta_47.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/wmo_%0bsubmission_sbsta_47.pdf
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نلــرة املنظمــة الاامليــة لألرصــاد اجلويــة بلــ ن غــازات الدفيئــة عــن حالــة غــازات  )ب( 
 ؛(40)2016لااملية حىت عام الدفيئة يف اجلو استناداا إىل عمتيات املراقبة ا

 ؛ (41)2017 بيان املنظمة الااملية لألرصاد اجلوية بل ن حالة املنا  الاامل  يف عام )ج( 
ختـة  إعمـالأمانة النظام الاـامل  ملراقبـة املنـا  بلـ ن التقـدم احملـرز يف  (42)تقرير )د( 

 )يعلــار إليهــا (43): احتياجــات التنفيــذالنظــام الاــامل  ملراقبــة املنــا التنفيــذ اااصــة ئــذا النظــام  املانــون 
 (؛  ختة تنفيذ نظام املراقبة الاامل  فيما يت  ب
 الســتجابة اللــامتة مــن جانــب و ــالت الفضــاء اتــة تنفيــذ نظــام املراقبــة الاــامل   ()ه 
أعــد ا الفريــري الاامــل املاــري ابملنــا  امللــنة بــني التجنــة  التــذينالصــتة   ذشالتنفيــذش  وموج هــا

 .(44)املانية بسواتل رصد األرض وفريري التنسيري املاري بسواتل األرصاد اجلوية
املاتومـــات الـــواردة يف النلـــرة والبيـــان امللـــار إليهمـــا يف إىل هيئـــة امللـــورة بقتـــري وأ ـــارت  -52

 )ب( و)ج( أعال .51 الفقرة
لورة  هود النظام الاـامل  ملراقبـة املنـا  واألوسـاع الاتميـة األوسـع نتاقـاا ونوهت هيئة امل -53

درجــة حــرارة ســتا األرض عتــب فيمــا يتصــل بمبــا يف ذلــت   (45)يف  ــال ورــع مر ــرات املنــا 
الصــايد الاــامل   واثين أ ســيد الكربــون يف اللــالف اجلــوش الاــامل   وتلــري األهنــار اجلتيديــة   مــا 

الظـــواهر املناخيـــة الباللـــة  تصـــنيف فئـــات ة الاامليـــة لألرصـــاد اجلويـــة يف  ـــالنوهـــت  هـــود املنظمـــ
. ودعــت هيئــة امللــورة النظــام الاــامل  ملراقبــة املنــا  واملنظمــة الاامليــة لألرصــاد اجلويــة إىل (46)اللـدة

أن يقــدما إليهــا تقريــراا بلــ ن التقــدم احملــرز  حســب القتضــاء  وأ ــارت إىل أ يــة األعمــال الــيت 
  22-أ م/4يضتتع ئا  ل مـن النظـام الاـامل  واملنظمـة الاامليـة لألرصـاد اجلويـة يف سـياق املقـرر 

)ج(. ورحبت هيئة امللورة مبا تضمن  بيان املنظمة الااملية لألرصاد اجلوية امللـار إليـ  يف 4الفقرة 
 عتب الصـايداليت جرى رصدها  مبا يف ذلت  الت وريات)ج( أعال  من ماتومات بل ن 51الفقرة 

 القتصادش والصح  وال راع .

__________ 

 _http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/ghgمتاحـــــــة يف:  (40)

bulletin_13_en.pdf. 

 .http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.phpمتاح يف:  (41)

 _http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/gcosمتــــــــاح يف:  (42)

submission_sbsta_47.pdf. 

 .https://gcos.wmo.intمتاحة يف:  (43)

 /http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation كـــــــــــــن الطـــــــــــــالع عتيهمـــــــــــــا يف:  (44)

application/pdf/space_agency_response_to_gcos_ip_v2.0.pdf. 
انظــر مــذ رة املاتومــات املقدمــة مــن رئــيس هيئــة امللــورة بلــ ن املراقبــة املنهجيــة يف الــدورة الســاباة واألرباــني هليئــة  (45)

 /http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation  متاحـــــــة يف: 1 امللــــــورة  اللــــــكل

application/pdf/so_2017_1_informationnote_29.10.17.pdf. 

قـدم مـن املنظمـة الاامليـة لألرصـاد ( بل ن الدعم امل69-)م.ت. 7انظر مقرر املنظمة الااملية لألرصاد اجلوية رقم  (46)
( بلــــ ن 17-)م9اجلويــــة تنفيــــذاا لتفــــاق ابريــــس  الــــذش يلــــري إىل قــــرار املنظمــــة الاامليــــة لألرصــــاد اجلويــــة رقــــم 

احملــــددات الالزمــــة إلعــــداد فهــــارس لتظــــواهر الباللــــة اللــــدة املتاتقــــة ابلتقــــس وامليــــا  واملنــــا ؛ القــــرار متــــاح يف: 
https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3138 255و 254  الصفحتان. 

http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/ghg_%0bbulletin_13_en.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/ghg_%0bbulletin_13_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_2.php
http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/gcos_%0bsubmission_sbsta_47.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/gcos_%0bsubmission_sbsta_47.pdf
https://gcos.wmo.int/
http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/space_agency_response_to_gcos_ip_v2.0.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/space_agency_response_to_gcos_ip_v2.0.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/so_2017_1_informationnote_29.10.17.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application/pdf/so_2017_1_informationnote_29.10.17.pdf
https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3138
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ناخيــة املرتبتــة ابحمليتــات  مبــا يف ذلــت احملتــوى وأ ــارت هيئــة امللــورة إىل أ يــة املر ــرات امل -54
احلــــرارش لتمحيتــــات  وممــــر احمليتــــات  وارتفــــاع مســــتوى ســــتا البحــــر  ونتــــاق مســــاحة اجلتيــــد 

املر ــرات مــن  البحــرش يف احملــيط املتجمــد اللــما  واحملــيط املتجمــد اجلنــوب  مــن حيــث مــا تــوفر  هــذ 
املراقبـة الـيت تسـتند إليهـا  األطراف عتب دعـم أعمـال. و جات (47)ماتومات بل ن حالة املنا  الاامل 

ـــة أعمـــال املراقبـــة  (48)2017 هـــذ  املر ـــرات. وأ ـــارت أيضـــاا إىل املـــر ر املاـــري ابحمليتـــات لاـــام وأ ي
 املنهجية املتصتة ابحمليتات.

  (49)ااامســـة واألرباـــنيإىل اســـتنتاجاهتا املنبثقـــة عـــن دورهتـــا جلنـــة امللـــورة أ ـــارت  وإذ -55
 : عما يت  أعربت

ابل ـــناة مـــع   نوهـــت تتقـــة الامـــل الـــيت نظمهـــا النظـــام الاـــامل  ملراقبـــة املنـــا  ()أ 
 الرصد الاامل  املتكامـل التـابع لتمنظمـة الاامليـة لألرصـاد اجلويـة  خدمـة لتـدول اجل ريـة الصـلرية نظام

تلــــرين  12إىل  9فيجــــ   يف الفــــنة مــــن بيف  دش  وذلــــت الناميــــة يف منتقــــة احملــــيط اهلــــاد   
 ؛(50)وبورع ختة إلنلاء  بكة لتمراقبة يف منتقة احمليط اهلاد   2017األول/أ توبر 

إىل أن النظــــام الاــــامل  ملراقبــــة املنــــا  ياتــــ م عقــــد حتقــــة الامــــل  أيضــــاا  أ ــــارت ()ب 
 ؛ 2018اإلقتيمية املقبتة يف أفريقيا يف عام 

الـــدعم املتـــاح عـــرب   ـــجات األطـــراف واملنظمـــات املانيـــة عتـــب الســـتفادة مـــن ()ج 
صــتة  حســب ى ذات الالكيــا ت التنفيذيــة لنيليــة املاليــة  فضــالا عــن املنظمــات والقنــوات األخــر 
لـيت انـا  وامللـاريع اقبـة املالقتضاء  لـدعم حتقـات الامـل اإلقتيميـة الـيت ياقـدها النظـام الاـامل  ملر 

 مدد يف ختط التنفيذ املنبثقة عن تتت احلتقات.
)ه( 51 امللــورة ابلتقـدم الــذش أحرزتــ  اجلهــات املختصـة ابلســواتل )انظــر الفقــرةوأقـرت هيئــة  -56

أعــــال (  ابلتاــــاون الوويــــري مــــع النظــــام الاــــامل  ملراقبــــة املنــــا   يف ورــــع قائمــــة جــــرد املتلــــريات املناخيــــة 
. وأ ــــارت إىل الفائـــدة الــــيت تنتـــوش عتيهــــا قائمــــة اجلـــرد هــــذ  يف  ـــال تقــــدف ااــــدمات (51)الرئيســـية

اخيـة. ودعـت التجنــة املانيـة بســواتل رصـد األرض وفريـري التنســيري املاـري بســواتل األرصـاد اجلويــة إىل املن
 أن يقدما تقريراا عن التقدم احملرز يف الدورات املقبتة هليئة امللورة  حسب القتضاء. 

ولحظــــت هيئــــة امللــــورة  مــــع التقــــدير  املاتومــــات املقدمــــة يف الورقــــة امللــــار إليهــــا يف  -57
. ودعـت املنظمـة الاامليـة لألرصـاد (52))أ( أعال  عـن اإلطـار الاـامل  لتخـدمات املناخيـة15 الفقرة

اجلويـة إىل تقـدف تقريــر عـن التقـدم احملــرز يف تنفيـذ اإلطـار الاــامل  لتخـدمات املناخيـة يف الــدورات 
 املقبتة هليئة امللورة  حسب القتضاء.

__________ 

 أعال . 45انظر احلا ية  (47)

 أعال . 45من مذ رة املاتومات امللار إليها يف احلا ية  47انظر الفقرة  (48)

(49) FCCC/SBSTA/2016/4 39  الفقرة. 

 أعال . 45يف مذ رة املاتومات امللار إليها يف احلا ية  1انظر اإلطار  (50)

 .http://climatemonitoring.info/ecvinventoryانظر  (51)

.  ـــالت األولويـــة اامســـة لملطـــار الاـــامل  لتخـــدمات املناخيـــة هـــ : ال راعـــة http://www.wmo.int/gfcsانظـــر  (52)
 واألمن اللذائ   واحلد من خماطر الكوارث  والتاقة  والصحة  وامليا .

http://climatemonitoring.info/ecvinventory
http://www.wmo.int/gfcs
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ودعت هيئة امللورة أمانة التفاقية اإلطارية إىل إقامة اتصالت مع أمانة املنظمة الااملية  -58
نلـــتة تتاتـــري أنفـــذ مـــن لألرصـــاد اجلويـــة  مبـــا يف ذلـــت املرا ـــ  اإلقتيميـــة  لالســـتاانة ئـــا يف مـــا يع 

 ابادمات املناخية. 
ـــة امللـــورة إىل زايدة القـــدرة عتـــب رصـــد ترّ ـــ ات غـــازات -59 الدفيئـــة وانباااثهتـــا  وأ ـــارت هيئ

رصداا منهجيـاا عـن طريـري عمتيـات املراقبـة املورـاية فضـالا عـن املراقبـة ابلسـواتل  وإىل مـدى أ يـة 
 . (53)هذ  القدرات يف دعم تنفيذ اتفاق ابريس

وأ ـــارت هيئـــة امللـــورة أيضـــاا إىل الحتياجـــات يف  ـــال دعـــم عمتيـــات املراقبـــة املنهجيـــة  -60
خباصة يف البتدان النامية  مبـا يف ذلـت مـا يتاتـري بامتيـات مراقبـة اللـالف والتحدايت املتروحة  و 

أجــل دعــم عمتيــات مــن . و ــجات األطــراف واملنظمــات املانيــة عتــب الامــل (54)اجلــوش الاتــوش
 املراقبة هذ . 

و جات هيئة امللـورة األطـراف واملنظمـات املانيـة عتـب تا يـ  عمتيـات املراقبـة املنهجيـة  -61
اخيـة الباللـة م الظـواهر املننـا  وفهـد املتلريات املناخية الرئيسية لتنظام الاامل  ملراقبـة املاملتاتقة برص

 اللدة والظواهر البتيئة احلدوث وتوقاها.

 أتوّي تنفيذ تدا ّي التصدك - ا اتسع 
 من جدول األعمال( 9)البند 

 اةنتدى احمل رب و ر  م العمل -ألف 
 )أ( من جدول األعمال( 9)البند الفرع  

 اةداوالق -1 
نظرت هيئة امللورة يف هذا البند الفرع  مـن جـدول األعمـال يف جتسـتيها األوىل وااامسـة.  -62

والورقــات املقدمــة بلــ ن هــذا البنــد الفرعــ  مــن  FCCC/SB/2017/INF.2و ــان مارورــا عتيهــا الوويقــة 
ابلبنــد   جتســتها األوىل عتــب النظــر يف هــذا البنــد الفرعــ  مقــن ا . واتفقــت اهليئــة يف(55)جــدول األعمــال
)أ( مــن جـدول أعمــال الـدورة الســاباة واألرباـني هليئــة التنفيـذ  وعتــب تلـكيل فريــري 17الفرعـ  املماوـل 

اتصــال لتــدعوة إىل عقــد الجتمــاع ااــامس لتمنتــدى احملســن  يتلــارة يف رملســت  رئــيس هيئــة امللــورة 
يــذ  الســيد تومــاس خروتلــوف )بولنــدا(  مبســاعدة الســيدة  اتليــا  و ــكو )أو رانيــا( ورئــيس هيئــة التنف

والســــيد أندريــــ  مـــــار و )بنمــــا(. ونظـــــرت هيئــــة امللــــورة يف الســـــتنتاجات الــــواردة أد   واعتمـــــدهتا يف 
 .(56)جتستها ااامسة

__________ 

ختـة تنفيـذ نظـام املاتومـات الاـامل  املتكامـل بلـ ن غـازات الدفيئـة  يف الورقـة  - 51انظر الفرع املانـون  املقـرر  (53)
   ويف التقريـر املـوج  املتاتـري بيـوم )أ( أعـال4املنظمـة الاامليـة لألرصـاد اجلويـة  وامللـار إليهـا يف الفقـرة املقدمة مـن 

 أعال . 50  امللار إلي  يف الفقرة 86-73و 31و 30ماتومات األرض  الفقرات 
 أعال . 45الوارد يف مذ رة املاتومات امللار إليها يف احلا ية  1انظر اإلطار  (54)
 أعال . 6انظر احلا ية  (55)
 ععدِّل ملروع الستنتاجات  فواي من جانب هيئة التنفيذ يف جتستها ااامسة. (56)
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 االستنت ج ق -2 
ــن بلــ ن أتوــري تنفيــذ  هيئــة امللــورةعقــدت هيئــة التنفيــذ و  -63 الجتمــاع الرابــع لتمنتــدى احملسَّ

  تدابري التصدش.
الـذش أعـد    (57)عتمـاا مـع التقـدير ابلتقريـر املفصَّـل هيئة التنفيذ وهيئة امللـورةوأحاطت  -64

الرئيسان املتلار ان لفريري اارباء التقـري املخصـص  عـن مناقلـات الفريـري يف اجتماعـ  املاقـود يف 
  .2017أاير/مايو  10و 9  يف ملانياأببون  
عتمـــاا ابآلراء الـــيت أعربـــت عنهـــا األطـــراف بلـــ ن  هيئـــة التنفيـــذ وهيئـــة امللـــورةوأحاطـــت  -65

هليئتــني اني لكــل مــن املخصــص يف الــدورة السادســة واألرباــالتقــري فائــدة اجتماعــات فريــري ااــرباء 
املنتـدى يف  اراض عمـلنـاء اسـتاملخصـص أو التقـري فريري اارباء تلكيتةالفرعيتني وقررات استاراض 

 .2018دوريت اهليئتني الفرعيتني املقرر عقد ا يف  انون األول/ديسمرب 
عتمـــاا أيضـــاا ابآلراء الـــيت أعربـــت عنهـــا األطـــراف  هيئـــة التنفيـــذ وهيئـــة امللـــورةوأحاطـــت  -66

لقتصـاديني بل ن اجلوانـب املتاتقـة ابلتنويـع والتحـول ا (58)ما قدمت  من ورقاتفي ةراقباملواجلهات 
 والنتقــال الاــادل لتقــوة الاامتــة وإلــاد الامــل الكــرف والو ــائف الالئقــة  يف ســياق التنميــة املســتدامة 

فـــنة اناقـــاد دوريت يف  - املنتـــدى الـــيت تتتـــتئـــا يف املناقلـــة  يعسن ـــدئـــدف تـــوفري ماتومـــات 
فرا بناء القـدرات  ويف  أدوات النمذجة  مبا يف ذلتمن بل ن الحتياجات احملتمتة  -اهليئتني 

حتقـــة الامـــل التدريبيـــة الـــيت ســـتنظم أونـــاء املنتـــدى بلـــ ن اســـتخدام أدوات النمذجـــة القتصـــادية 
  .هيئة التنفيذ وهيئة امللورة خالل الدورة الثامنة واألرباني لكل من

املنتـدى بلـ ن اليت تتتت ناقلة املبتبادل اآلراء أوناء  هيئة التنفيذ وهيئة امللورةورحبت  -67
 مم بـرب  يمـا يتصـلالقـدرات  ففـرا بنـاء  يف ذلـتأدوات النمذجة  مبا من الحتياجات احملتمتة 

 .الامل مبر م الت  بل ن و ذلت  عمل املنتدى احملّسن املاري بت وري تنفيذ تدابري التصدش
أعربـت عنـ   مـا بلـ ن جـرتاا ابملناقلـات الـيت عتمـ هيئة التنفيذ وهيئة امللـورةوأحاطت  -68

ش  دابري التصــدتــ أتوــرياتلتقيــيم  الالزمــة بنــاء القــدراتيف  ــال احتياجــات  باــر األطــراف مــن
لـ ن تــدابري لتاـاون باالقائمـة  بسـبل منهـا  هاوابلعـناف بضـرورة بنـاء هـذ  القـدرات وتا يـ  فرصــ

نظمـات الدوليـة ليـة واملالتصدش. ودعت اهليئتـان األمانـة إىل التاـاون مـع املنظمـات احلكوميـة الدو 
 در من التـ ورياتأل رب ق اا توخيتا ي  برامم أو أنلتة بناء قدرات األطراف ولاملانية ل ايدة الوع  

ت يسن ـد ا يتـيا مـدخال  مبـتدابري التصـدشالناةة عن الستبية وأقل قدر من الت وريات اإللابية 
 .الدوراتمناقلات ئا يف 
ربــت عنهــا األطــراف بلــ ن حتقــة إىل اآلراء الــيت أع لــورةهيئــة التنفيــذ وهيئــة املوأ ــارت  -69

 يلـملالامل التدريبية املقـرر عقـدها أونـاء املنتـدى يف الـدورتني الثامنـة واألرباـني لكـل منهمـا  مبـا 
ناكاسـات ذات قائمـة  وتـوافر البيـا ت  والعتب سبيل املثال ل احلصـر مسـني بوابـة النمذجـة ال

تـنظم  بتوجيـ  مـن رئيسـ   ااي اجلنسـانية. وطتبتـا إىل األمانـة أنملنـاطري والقتاعـات والقضـاب الصتة
  حتقـــة عمـــل تدريبيـــة ملـــدة يـــومني بلـــ ن اســـتخدام أدوات النمذجـــة القتصـــادية املتصـــتة اهليئتـــني

خــرباء  يلــارة فيهــا  مبجــالت بــر مم عمــل املنتــدى احملســن املاــري بتــ وري تنفيــذ تــدابري التصــدش
__________ 

(57) FCCC/SB/2017/INF.2 . 
  .أعال  6انظر احلا ية  (58)
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البتــدان املتقدمــة عتـب الســواء  و ــذلت مــن منظمــات حكوميــة دوليــة مــن البتــدان الناميــة و  يـعدعون
ومنظمــات دوليــة. وطتبــت اهليئتــان أيضــاا إىل األمانــة أن تاــد تقريــراا عــن حتقــة الامــل لتنظــر فيــ  

 .2018خالل دوريت اهليئتني التتني ستعاقدان يف  انون األول/ديسمرب 
 30   تتــول(59)إىل أن تقــدم ةراقبــاملهــات األطــراف واجل هيئــة التنفيــذ وهيئــة امللــورةودعــت  -70
  آراءهــا بلــ ن نتــاق اســتاراض أعمــال املنتــدى احملســن الــذش ســياقد أونــاء 2018مــارس /آذار

 مناقلــات ــياا مــع بــر مم الامــل  ئــدف توجيــ  ا   2018دوريت اهليئتــني يف  ــانون األول/ديســمرب 
 كل منهما.الثامنة واألرباني لالدورة أوناء املنتدى اليت ستجرى 

عتمــاا ابآلاثر التقديريــة املنتبــة يف املي انيــة عتــب األنلــتة  هيئــة التنفيــذ وهيئــة امللــورةوأحاطــت  -71
 .أعال  69و 68اليت ستضتتع ئا األمانة عتب النحو امللار إلي  يف الفقرتني 

إىل األمانـة أن تضـتتع ابإلجـراءات املتتوبـة يف هـذ   هيئة التنفيـذ وهيئـة امللـورةوطتبت  -72
 الستنتاجات رهناا بتوافر املوارد املالية.

طرائري اةنتدى اةعين  تأوّي تنفيذ تدا ّي التصردك و رر  م عملر  ووف ئفر  مبوجرب  -ابء 
 اتف ق ابريس
 )ب( من جدول األعمال(9)البند الفرع  

 اةداوالق -1 
نظرت هيئة امللورة يف هذا البند الفرع  مـن جـدول األعمـال يف جتسـتيها األوىل وااامسـة.  -73

. واتفقـت (60)عتيها الورقات املقدمـة بلـ ن هـذا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـالاا و ان مارور
)ب( 17ابلبنــد الفرعــ  املماوــل  اهليئــة يف جتســتها األوىل عتــب النظــر يف هــذا البنــد الفرعــ  مقــن ا 

مــن جــدول أعمــال الــدورة الســاباة واألرباــني هليئــة التنفيــذ  وعتــب إنلــاء فريــري اتصــال يتلــارة يف 
والسـيد مـار و. ونظـرت اهليئـة  السـيدة  و ـكورملست  رئيسا هيئة امللورة وهيئة التنفيذ  مبسـاعدة 

 يف الستنتاجات الواردة أد   واعتمدهتا يف جتستها ااامسة. 

 االستنت ج ق -2 
  (61)واجلهـات املراقبـةرت هيئة التنفيذ وهيئة امللورة يف التقـارير املقدمـة مـن األطـراف نظ -74

 ورحبت ابآلراء الواردة فيها بل ن هذا البند الفرع  من جدول األعمال.
  املنظمـة قبـل فـنة الــدوراتحتقـة الامـل  مبـا  ـهدت  وهيئـة امللـورة هيئـة التنفيـذورحبـت  -75
طرائــري ندرجــة يف املناصــر االعتــب ر ــ    مــن تبــادل لــنيراء 2017تلــرين الثــاين/نوفمرب  5و 4يف 

 .ريسابب اتفاق املنتدى املاري بت وري تنفيذ تدابري التصدش وبر مم عمت  وو ائف  مبوج

__________ 

 : طريري املوقع عن ورقاهتاينبل  لألطراف أن تقدم  (59)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx استامل و يفة البحث لتوصول بسرعة( 
  .(إىل الورقة املقدمة ذات الصتة

 أعال . 6انظر احلا ية  (60)
  أعال . 6انظر احلا ية  (61)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
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وــة األفكــارمــذ رة  يف نظــرت هيئــة التنفيــذ وهيئــة امللــورة مــع التقــديرو  -76 الــيت أعــدها  احملدَّ
 الــدورتنيابملناقلــة الــيت دارت خــالل  تــاواألمانــة  ورحب املتلــار ني ســاعدة امليســرينمب (62)تــنيرئيســا اهليئ

بلـــ ن طرائـــري املنتـــدى املاـــري بتـــ وري تنفيـــذ تـــدابري التصـــدش وبـــر مم عمتـــ  وو ائفـــ  مبوجـــب اتفـــاق 
يف إطـار هـذا  حاليـاا  عتب أن التوصية اليت لـرش إعـدادها هيئة التنفيذ وهيئة امللورةواتفقت ابريس. 

من جدول األعمال لكـ  ينظـر فيهـا مر ر/اجتمـاع أطـراف ابريـس وياتمـدها يف دورتـ   الفرع  البند
ااتــوات اإلجرائيــة الالزمـــة  إىل اتــاذمر ر/اجتمــاع أطــراف ابريــس  صــيلة لــدعوةاألوىل ستتضــمن 

  .21-م أ/1من املقرر  34و 33لتمكني املنتدى من أن خيدم اتفاق ابريس مبوجب الفقرتني 

  هيئــة التنفيــذ وهيئــة امللــورةكــل مــن واألرباــني ل الــدورة الثامنــةتيســري مــداولت وســاياا إىل  -77
ينظر الـيت سـوويقـة غـري رمسيـة تتضـمن ملـاريع عناصـر التوصـية  اادّ يإىل رئيسيهما أن طتبت اهليئتان 

ملنتـدى املاـري بتـ وري تنفيـذ طرائري اوياتمدها يف دورت  األوىل بل ن مر ر/اجتماع أطراف ابريس  افيه
اتفــاق  مبوجــبآاثر تنفيــذ تــدابري التصــدش  تنــاول يف ســياق تــدابري التصــدش وبــر مم عمتــ  وو ائفــ 

مـن األطـراف يف إطـار هـذا البنـد الفرعـ  مـن جـدول  يت وردتالـ تقـارير السـابقةالبنـاءا عتـب ابريس  
 . (63)ر وناملتلاأعدها امليسرون  اليت رمسيةالذ رة غري واملاألعمال 

  ب  روتو ول  يوتو 2 ب اة ةة  3اة  ئل اةتعلقة ابلفقرة  -جيم 
 )ج( من جدول األعمال( 9)البند الفرع  

نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل  -78
ــواتفقــت وااامسـة.  رى املناقلــات املورــوعية اهليئــة يف جتســتها األوىل عتــب اقــناح الــرئيس أبن ةع

املتاتقة ئذا البند الفرع  يف املنتدى احملسن املاري بت وري تنفيذ تـدابري التصـدش مقننـة ابملناقلـات 
امللـورة  يف اجلتسـة  هيئـة   الـرئيسع  وأبتـواألعمال. )أ( من جدول 9املندرجة يف إطار البند الفرع  

 وبناء عتب اقناح من الرئيس ن هذ  املس لة. ااامسة  بادم ااتوا إىل استنتاجات ،ددة بل 
 اتفقت هيئة امللورة عتب مواصتة نظرها يف هذ  املس لة يف دورهتا الثامنة واألرباني.

 القض اي اةنهةية مبوجب االتف قية -اا ع  ر  
 من جدول األعمال( 10)البند 

 لكر و اةق ييس اةوحدة حل  ب  ك فئ غ زاق الدفيئة  ب اث  أ  يد ا -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(10)البند الفرع  

 اةداوالق -1 
نظرت هيئة امللورة يف هذا البند الفرع  مـن جـدول األعمـال يف جتسـتيها األوىل والثالثـة.  -79

واتفقت هيئة امللورة  يف جتستها األوىل  عتب النظر يف هذا البند الفرع  مـن جـدول األعمـال يف 
ملاورات غـري رمسيـة يتلـارة يف تيسـريها السـيد ات يلـ  إينـو   )اليـاابن( والسـيد سـتيفن  ينلويـو 

 ) ينيا(. ونظرت اهليئة يف الستنتاجات الواردة أد   واعتمدهتا يف جتستها الثالثة.
__________ 

  .http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10497.phpمتاحة يف:  (62)

 _http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sbi47_17bمتاحـــــــــــــة يف:  (63)

sbsta47_9b_informal_note.pdf.  

http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10497.php
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
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 االستنت ج ق -2 
واصتت هيئة امللـورة نظرهـا يف املقـاييس املوحـدة حلسـاب مكـافئ اثين أ سـيد الكربـون  80-

اليــع )امللــار واســتة البو املصــادر وعمتيــات اإلزالــة بمــن لنباــااثت غــازات الدفيئــة البلــرية املنلــ  
وأ ــدت   اقيــةتفالب جــإليهــا فيمــا يتــ  ابملقــاييس املوحــدة( وذلــت يف إطــار املســائل املنهجيــة مبو 

 .نا لتسياسات املتاتقة بتلري املمن جديد اعنافها بوجاهة املقاييس املوحدة 
أن الفريـــري الاامـــل املخصـــص املاـــري ابتفـــاق ابريـــس )فريـــري اتفـــاق إىل  هيئـــة امللـــورة وأ ـــارت -81

مســـا ات  احتســابورــع إر ـــادات مـــن أجــل عمتــ  بلــ ن املقـــاييس املوحــدة  قــد  ـــرع يفابريــس( 
الــــيت يتــــوخب منهــــا  مر ر/اجتمــــاع أطــــراف ابريــــس  وياتمــــدها لينظــــر فيهــــا األطــــراف احملــــددة وطنيــــاا 

ــــات إزالتهــــا وفقــــاا احتســــاب   يف مجتــــة أمــــور  تكفــــل أن  األطــــراف النباــــااثت البلــــرية املنلــــ  وعمتي
 .(64)ع أطراف ابريسمر ر/اجتما  واملاتمدة من هيئة املنا  املقّيمة منلتمنهجيات واملقاييس املوحدة 

 بلــــ ن مناقلــــات مورــــوعية بلــــ ن هــــذ  املســــ لة  مبــــا يف ذلــــت أجــــرت هيئــــة امللــــورةو  -82
 وأقـــرت  در عنهـــاالصـــا ســـتنتاجات الـــيت ختصـــت إليهـــا هيئـــة املنـــا  يف تقريـــر التقيـــيم ااـــامسال

 يف املقاييس املوحدة.  نظر  فريري اتفاق ابريس مواصتةبضرورة 
عتـب مواصـتة النظـر يف املقـاييس املوحـدة يف دورهتـا الـيت سـتاقد يف  لورةواتفقت هيئة امل -83

ر ـادات امللـار بلـ ن اإل اتفـاق ابريـستـتمكن مـن مراعـاة مـداولت فريـري ل 2019ح يران/يوني  
 .الصادر عنها امسأعال  واستنتاجات هيئة املنا  يف تقرير التقييم اا 81إليها يف الفقرة 

 الوقوة اة تخدم ف الطّيا  والنقل البحرك الدوليق االنبع اثق الن مجة عب -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(10)البند الفرع  

 اةداوالق -1 
نظـــرت هيئـــة امللـــورة يف هـــذا البنـــد الفرعـــ  يف جتســـتيها األوىل والثالثـــة. و ـــان مارورـــاا  -84

هيئـة امللـورة  . واتفقـت (65)عتب اهليئة ورقة مقدمة بلـ ن هـذا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال
يف جتســتها األوىل  عتــب أن لــرش رئيســـها ملــاورات مــع األطــراف املهتمـــة بلــ ن هــذ  املســـ لة 

ـــواردة أد   ونظـــوياـــرض ملـــروع اســـتنتاجات عتـــب اهليئـــة.  رت هيئـــة امللـــورة يف الســـتنتاجات ال
 واعتمدهتا يف جتستها الثالثة.

 االستنت ج ق -2 
تومـات الــواردة مـن أمـانيت منظمــة التـريان املـدين الــدو  أحاطـت هيئـة امللــورة عتمـاا ابملا -85

وابلنتــــائم الــــيت أبتلتــــا عنهــــا  ولحظــــت اآلراء الــــيت أعربــــت عنهــــا  (66)واملنظمــــة البحريــــة الدوليــــة
مــن جــدول أعمــال الــدورة الســاباة  10 األطــراف بلــ ن هــذ  املاتومــات والنتــائم يف إطــار البنــد

املانـون البند الفرعـ  )ب(  - القضااي املنهجية مبوجب التفاقية     املانونواألرباني هليئة امللورة
   النباااثت النامجة عن الوقود املستخد م يف التريان والنقل البحرش الدوليني .

__________ 

 )أ(.31  الفقرة 21-م أ/1املقرر  (64)
 .http://unfccc.int/7482مة البحرية الدولية يف: تتاح الورقتان املقدمتان من منظميت التريان املدين الدو  واملنظ (65)
 أعال .  65انظر احلا ية  (66)

http://unfccc.int/7482
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ودعــت هيئــة امللــورة أمــانيت منظمــة التــريان املــدين الــدو  واملنظمــة البحريــة الدوليــة إىل  -86
لـــ ن املســـائل ملســـتمر بيئـــة امللـــورة تقـــدف تقـــارير عـــن عمتهمـــا اتواصـــال يف الـــدورات املقبتـــة هل أن

  الصتة. ذات

   ب اتف ق ابريس 6اة  ئل اةتعلقة ابة ةة  -ح ةك عشر
 من جدول األعمال( 11)البند 

 رب اتفر ق  6 رب اةر ةة  2م التع ونية اةش ر إليهر  ف الفقررة النه   شأ  إر  ةاق  -ألف 
 ابريس

 ( من جدول األعمال()أ11)البند الفرع  

 اةداوالق -1 
 نظرت هيئة امللورة يف هذا البند الفرع  مـن جـدول األعمـال يف جتسـتيها األوىل وااامسـة. -87

. واتفقـت (67)و ان ماروراا عتيها الورقات املقدمـة بلـ ن هـذا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال
هيئة امللـورة  يف جتسـتها األوىل  عتـب النظـر يف هـذا البنـد الفرعـ  مـن جـدول األعمـال يف فريـري 

)المـاد األوروب( والسـيد هيـو سـيت  )متـديف(.  السـيدة  يتـ   يـ يرياتصال يتلـارة يف رملسـت  
 .يف جتستها ااامسة يف الستنتاجات الواردة أد   واعتمدهتا ونظرت اهليئة

 االستنت ج ق -2 
بتــــورة اإلر ــــادات   21-م أ/1مــــن املقــــرر  36عمــــالا ابلفقــــرة واصــــتت هيئــــة امللــــورة   -88

 تفاق ابريس.من ا 6من املادة  2الفقرة  املتاتقة ابلنهعم التااونية امللار إليها يف
املقدمـة مـن األطـراف اسـتجابة لتـدعوة إىل ابلورقـات وأحاطت هيئـة امللـورة عتمـاا أيضـاا  -89
 . FCCC/SBSTA/2017/4 من الوويقة 105يف الفقرة  الواردة هاتقد 
 ابلنسـخة الثالثـة لتمـذ رة غـري الرمسيـة الـيت أعـدها الرئيسـان أيضـاا  وأحاطت هيئة امللـورة عتمـاا  -90
 .(68)لار انتامل

يئــة إىل رئيســها إعــداد اهل  طتبــت دورهتــا الثامنــة واألرباــنيولتيســري مــداولت هيئــة امللــورة يف  -91
أن  لــيت ســبرياإىل الورقــات اا إر ــادات الــنهعم التااونيــة اســتنادوويقــة غــري رمسيــة تتضــمن ملــروع عناصــر 

ملـــذ رة غـــري مـــن اثالثـــة األطـــراف يف إطـــار هـــذا البنـــد الفرعـــ  مـــن جـــدول األعمـــال والنســـخة ال قـــدمتها
 .(69)لار انتالرمسية اليت أعدها الرئيسان امل

 هيئة امللورة عتب مواصتة نظرها يف هذ  املس لة يف دورهتا الثامنة واألرباني.واتفقت  -92

__________ 

 أعال . 6انظر احلا ية  (67)
 .http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php: متاحة يف (68)

 أعال . 68انظر احلا ية  (69)

http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php
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 رب اتفر ق  6 رب اةر ةة  4قواعد وطرائري وإجراءاق ايلية اةنشأة مبوجب الفقرة  -ابء 
 ابريس

 )ب( من جدول األعمال(11)البند الفرع  

 اإلجراءاق -1 
جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن  -93

واتفقــت هيئـــة . (70)وااامســة. و ـــان مارورــاا عتيهـــا الورقــات املقدمـــة بلــ ن هـــذا البنــد الفرعـــ 
امللورة  يف جتستها األوىل  عتب النظر يف هذا البند الفرع  من جدول األعمال يف فريري اتصال 
يتلارة يف رملست   ل من السـيدة  يـ يري والسـيد سـيت . ونظـر ت اهليئـة يف السـتنتاجات الـواردة 

 أد   واعتمدهتا يف جتستها ااامسة.

 االستنت ج ق -2 
قواعــد وطرائــري  بتــورة  21-م أ/1مــن املقــرر  38عمــالا ابلفقــرة واصــتت هيئــة امللــورة   -94

 من اتفاق ابريس. 6من املادة  4 الفقرةوإجراءات اآللية املنل ة مبوجب 
ها عتماا ابلورقات املقدمة من األطراف استجابة لتدعوة إىل تقد وأحاطت هيئة امللورة  -95

 .FCCC/SBSTA/2017/4من الوويقة  114اليت وردت يف الفقرة 
ابلنســـخة الثالثـــة لتمـــذ رة غـــري الرمسيـــة الـــيت أعـــدها  وأحاطـــت هيئـــة امللـــورة أيضـــاا عتمـــاا  -96

 .(71)الرئيسان املتلار ان
يئـــة إىل اهللثامنـــة واألرباـــني هليئـــة امللـــورة  طتبـــت ومـــن أجـــل تيســـري مـــداولت الـــدورة ا -97

اسـتناداا إىل قواعد وطرائري وإجراءات اآللية ملروع عناصر رئيسها إعداد وويقة غري رمسية تتضمن 
من األطراف يف إطار هذا البند الفرع  من جـدول األعمـال والنسـخة  اليت سبري تقد ها الورقات

 . (72) أعدها الرئيسان املتلار انالثالثة من املذ رة غري الرمسية اليت
 واتفقت هيئة امللورة عتب مواصتة نظرها يف هذ  املس لة يف دورهتا الثامنة واألرباني. -98

 6 رب اةر ةة  8م غّي ال وقية اةشر ر إليهر  ف الفقررة عمل ف إط ر النه  ال ر  م  -جيم 
  ب اتف ق ابريس

 )ج( من جدول األعمال(11)البند الفرع  

 اةداوالق -1 
 نظرت هيئة امللورة يف هذا البند الفرع  مـن جـدول األعمـال يف جتسـتيها األوىل وااامسـة. -99

واتفقـت هيئـة  .(73)عتيها الورقات املقدمة بل ن هذا البند الفرع  من جدول األعمـالاا و ان مارور
امللورة  يف جتستها األوىل  عتب النظر يف هذا البند الفرع  من جدول األعمال يف فريري اتصال 
يتلارة يف رملست   ل من السـيدة  يـ يري والسـيد سـيت . ونظـرت اهليئـة يف السـتنتاجات الـواردة 

 أد   واعتمدهتا يف جتستها ااامسة.
__________ 

 أعال . 6انظر احلا ية  (70)
  أعال . 68انظر احلا ية  (71)

  أعال . 68انظر احلا ية  (72)

 أعال . 6انظر احلا ية  (73)
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 االستنت ج ق -2 
ملــروع املقــرر  بتــورة  21-م أ/1مــن املقــرر  40عمــالا ابلفقــرة واصــتت هيئــة امللــورة   -100

 6مـن املـادة  8ة هـا يف الفقـر الـنهعم غـري السـوقية امللـار إلياملنـدرج يف إطـار امل الاملتاتري برب مم 
 من اتفاق ابريس.

ها وأحاطت هيئة امللورة عتماا ابلورقات املقدمة من األطراف استجابة لتدعوة إىل تقد  -101
  .FCCC/SBSTA/2017/4من الوويقة  123اليت وردت يف الفقرة 

ابلنســـخة الثالثـــة لتمـــذ رة غـــري الرمسيـــة الـــيت أعـــدها  ة أيضـــاا عتمـــاا وأحاطـــت هيئـــة امللـــور  -102
 .(74)الرئيسان املتلار ان

يئـــة إىل اهلومـــن أجـــل تيســـري مـــداولت الـــدورة الثامنـــة واألرباـــني هليئـــة امللـــورة  طتبـــت  -103
رئيســـها إعـــداد وويقـــة غـــري رمسيـــة تتضـــمن ملـــروع عناصـــر ملـــروع املقـــرر املتاتـــري بـــرب مم الامـــل 

األطــــراف يف إطــــار هــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول  ســــبري أن قــــدمتها الورقــــات الــــيتاا إىل اســــتناد
 . (75)األعمال والنسخة الثالثة من املذ رة غري الرمسية اليت أعدها الرئيسان املتلار ان

 واتفقت هيئة امللورة عتب مواصتة نظرها يف هذ  املس لة يف دورهتا الثامنة واألرباني. -104

اةوارة اة ليرة اةقد رة واةعبرأة عرب طريرري تردخةق ع  رة  طرائري ح  ابق -اث  عشر 
  ب اتف ق ابريس 9 ب اة ةة  7وفق ا للفقرة 

 من جدول األعمال(  12)البند 

 اةداوالق -1 
نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل والثالثــــة.   -105

واتفقــت هيئــة امللــورة  يف جتســتها األوىل  عتــب النظــر يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف فريــري 
اتصال يتلارة يف رملست  السيدة أويت هونكاتو يا )فنتندا( والسيد أندريس إيدواردو موغرو زامربانو 

 )إ وادور(. ونظرت هيئة امللور ة يف الستنتاجات الواردة أد   واعتمدهتا يف جتستها الثالثة.

 االستنت ج ق -2 
املـــوارد املاليـــة  تترائـــري حســـاابب ابلتقـــدم احملـــرز يف الامـــل املتاتـــريرحبـــت هيئـــة امللـــورة  -106

حسـبما س  مـن اتفـاق ابريـ 9مـن املـادة  7طريري تدخالت عامة وفقاا لتفقـرة املقدمة واملاب ة عن 
ن لفريــري التصــال املاــري ئــذا البنــد مــن ورد يف املــذ رة غــري الرمسيــة الــيت أعــدها الرئيســان املتلــار ا

  .(76)جدول األعمال
وطتبــت هيئــة امللــورة إىل رئيســها أن يواصــل امللــاورات مــع الرئيســتني املتلــار تني لفريــري  -107

اتفــاق ابريــس ئــدف  فالــة اتســاق وتنســيري وحســن توقيــت إدمــاج طرائــري حســاابت املــوارد املاليــة 
املقدمــة واملابــ ة عــن طريــري تــدخالت عامــة  الــيت ورــاتها هيئــة امللــورة  يف الترائــري واإلجــراءات 

__________ 

  أعال . 68انظر احلا ية  (74)

  أعال . 68انظر احلا ية  (75)

 أعال . 68احلا ية انظر  (76)
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مـــن اتفـــاق ابريـــس  الـــيت  13التوجيهيـــة املتاتقـــة إبطـــار اللـــفافية امللـــار إليـــ  يف املـــادة  واملبـــاد 
 سياّدها فريري اتفاق ابريس.

واتفقـت هيئـة امللـورة عتـب املضــ  قـدماا بامتهـا بلـ ن هــذ  املسـ لة بليـة اسـتكمال  يف أقــرب  -108
أعـال  واملـذ رة غـري الرمسيـة  107و 106وقت  كـن  مـع مراعـاة العتبـارات امللـار إليهـا يف الفقـرتني 

أعـــال   وابلســـتناد إىل توصــيات التجنـــة الدائمـــة املانيـــة ابلتمويـــل بلـــ ن  106امللــار إليهـــا يف الفقـــرة 
 .(77)2016تقييم فنة السنتني والارض الاام لتدفقات التمويل املتاتري ابملنا  لاام 

 األصلية  نرب اجملتمع ق احمللية والشعوب -اثلث عشر 
 من جدول األعمال( 13)البند 
نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جتســتيها األوىل وااامســة.  -109

واتفقـت اهليئـة  يف جتسـتها األوىل  عتـب . FCCC/SBSTA/2017/6عتيهـا الوويقـة اا و ان مارور
النظـــر يف هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف ملـــاورات غـــري رمسيـــة يتلـــارة يف تيســـريها الســـيد 
 يمادا والسيد سبنسر توماس )غرينادا(. وأوصـت هيئـة امللـورة  يف جتسـتها ااامسـة  مبلـروع 
مقرر بل ن منرب اجملتماات احملتية واللاوب األصتية لينظر في  مر ر األطراف وياتمد  يف دورت  

والصــني   77 عــة الـــابســم  مو  منهــا بيــا ت. وأدىل ببيــا ت ســتة أطــراف  (78)الثالثــة والالــرين
والماد األوروب  واجملموعة اجلاماة  والرابتة املستقتة ألمريكا الالتينية ومنتقة البحـر الكـاري . 

 وأدىل ببيان أيضاا   ثل عن منظمات اللاوب األصتية.

 تق رير األنشطة األخرى -را ع عشر
 من جدول األعمال( 14)البند 

االسرتعرا  التقرين للمعلو ر ق اةقد رة مبوجرب االتف قيرة  رب التقرير ال نوك عب  -ألف 
ة ال رررنتق وف األطررررامل اةدرجرررة ف اةرفرررري األول لةتف قيرررة ف تق رير ررر  عرررب فررر  

  ةغ    الوطنية
 )أ( من جدول األعمال( 14)البند الفرع  

نظـــرت هيئـــة امللـــورة يف هـــذا البنـــد الفرعـــ  مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتها األوىل.  -110
.FCCC/SBSTA/2017/INF.4 وأحاطت عتماا ابملاتومات الواردة يف الوويقة 

التقريررر ال ررنوك عررب االسررتعرا  التقررين لقرروائم جرررة غرر زاق الدفيئررة اةقد ررة  ررب  -ابء 
 األطرامل اةدرجة ف اةرفري األول لةتف قية

 )ب( من جدول األعمال(14)البند الفرع  
نظـــرت هيئـــة امللـــورة يف هـــذا البنـــد الفرعـــ  مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتها األوىل.  -111

.FCCC/SBSTA/2017/INF.8 وأحاطت عتماا ابملاتومات الواردة يف الوويقة 

__________ 

   املرفري.22-م أ/8املقرر  (77)
 .23-م أ/2املقرر  (78)
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التقريررر ال ررنوك عررب االسررتعرا  التقررين لقرروائم جرررة غرر زاق الدفيئررة وغّي رر   ررب  -جيم 
للتعريرف اةعلو  ق اةقد ة  ب األطرامل اةدرجرة ف اةرفرري األول لةتف قيرة وفقر ا 

  ب  روتو ول  يوتو  1 ب اة ةة  7ف الفقرة  الوارة
 )ج( من جدول األعمال( 14)البند الفرع  

نظـــرت هيئـــة امللـــو رة يف هـــذا البنـــد الفرعـــ  مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتها األوىل.  -112
.FCCC/SBSTA/2017/INF.7 وأحاطت عتماا ابملاتومات الواردة يف الوويقة 

    ئل أخرى -خ  س عشر
 من جدول األعمال(  15)البند 
ومل تثــر أيــة نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جتســتها األوىل.  -113

 مسائل يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

 إغةق الدورة وتقرير الدورة  -س ةس عشر
 من جدول األعمال( 16)البند 

 اياثر اإلةارية واياثر اةتعلقة ابةي انية  -1 
واآلاثر قدم  ثل لألمانة  يف اجلتسـة ااامسـة هليئـة امللـورة  تقييمـاا أوليـاا لـنياثر اإلداريـة  -114

مــن  15املتاتقــة ابملي انيــة املنتبــة عتــب الســتنتاجات املاتمــدة خــالل الــدورة وفقــاا ألحكــام املــادة 
 ملروع النظام الداخت  املامول ب .

هيئــة امللــورة أبن باــر األنلــتة الــيت صــدر ئــا تكتيــف يف الــدورة  ثــل األمانــة وأبتــو  -115
ســــية املاتمــــدة ية عــــالوة عتــــب املي انيــــة األسامــــن األمانــــة وتتتتــــب مــــوارد إرــــافاا تســــتدع  دعمــــ

  املانـون  بـر مم عمـل 3ملا يت : فف  بند جدول األعمال  وفقاا  2019-2018السنتني  لفنة
ــــل  ــــ  والتكيــــف ماــــ    ســــيت م تقــــدف  وي ــــ ور ب ــــة لتت ــــ وريات تلــــري املنــــا  والقابتي نــــريوب املتاتــــري بت

 منـرب اجملتماـات احملتيـة واللـاوب األصـتية      املانون13ويف البند  ؛(79)يورو 120 000 مبتل 
أن هذ  املبـالو تظـل مبدئيـة وتسـتند   ثل األمانة يورو. وذ ر 45 000سيت م تقدف  ويل مبتل  

إىل أن الحتياجات اإلرافية األخرى املنبثقة  أيضاا  إىل املاتومات املتاحة يف ذلت الوقت. وأ ار
 املتاحة. عن الدورة ستعستوعب يف حدود املوارد

عـــن أمتـــ  يف أن تـــتمكن األمانـــة مـــن التاويـــل عتـــب ســـخاء األطـــراف املتحـــدث وأعـــرب  -116
 بـر بـ . وأ ـاركـن التناملستمر يف إاتحة ما يت م من  ويل إرـايف يف الوقـت املناسـب وعتـب  ـو  

 ا بتقــدفع يســما هلــإىل أنــ  مــن دون تتــت املســا ات التكميتيــة  لــن تكــون األمانــة يف ورــ أيضــاا 
 الدعم املتتوب.

__________ 

 ؛أعـال  25و 21و 20ملي انيـة األنلـتةع املقـرر أن تضـتتع ئـا األمانـة عمـالا ابلفقـرات ابيف اآلاثر املتاتقة  تندرج (79)
 أعال . 27انظر الفقرة 
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 إغةق الدورة وتقرير الدورة -2 
تلرين الثـاين/نوفمرب بصـورة  14استمات هيئة امللورة  يف جتستها الراباة  املاقودة يف  -117

. وأدىل ببيــا ت واجلهــات املراقبــةملــن ة مــع اجلتســة الراباــة هليئــة التنفيــذ  إىل بيــا ت األطــراف 
 ثتــو ســتة أطــراف  مــن بيــنهم  ثتــون مــدووا ابســم اجملموعــة اجلاماــة  والمــاد األوروب  ومــالف 

 ثتــو منظمــة األغذيــة وال راعــة التاباــة  أيضــاا  وأدىل ببيــا ت اا.الــدول اجل ريــة الصــلرية  وأقــل البتــدان اــو 
نســــائية وجنســــانية  ومنظمــــات لألمــــم املتحــــدة  ومنظمــــات غــــري حكوميــــة أخــــرى تلــــمل منظمــــات 

لتحكومـات    ومنظمات لتمـ ارعني  ومنظمـاتبيئيةلتلباب  ومنظمات ةارية وصناعية  ومنظمات 
 .(81) (80)احملتية والستتات البتدية  ومنظمات تثية  ومنظمات مستقتة

ونظــرت هيئــة امللــورة  يف جتســتها ااامســة  يف ملــروع تقريــر الــدورة واعتمدتــ  وأذنــت  -118
وإاتحتـــ  جلميـــع األطـــراف.   قـــرر أن يتـــوىل  مبســـاعدة مـــن األمانـــة وبتوجيـــ  مـــن الـــرئيس  إ امـــلتم

 و كر الرئيس األطراف وامليسرين واألمانة عتب دعمهم وأغتري الدورة.
    

__________ 

 أعال . 5مثتما ورد يف احلا ية  (80)
   عن طريري البث اللبك  لالجتماع يف: تتاح البيا ت أيضاا  (81)

https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/joint-plenary-meeting-of-sbsta-and-sbi-4th-meeting. 
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