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 افتتاح الدورة -بوالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

ععقـــــــد اجلـــــــزء األول مـــــــن الـــــــدورة الثامنـــــــة واألرباـــــــ  لتإياـــــــة الفرعيـــــــة لتمشـــــــورة الاتميـــــــة  -1
 30والتكنولوجيـــــة )اياـــــة املشـــــورة( يف مركـــــز املـــــا،رات الاـــــامل  يف بـــــونق  ملانيـــــاق يف الفـــــرتة مـــــن 

 .2018أاير/مايو  10نيسان/أبريل إىل 
 30وافتـــتا الـــدورة رئـــيس اياـــة املشـــورةق الســـيد بـــول واتكنســـون )فرنســـا(ق يـــوم الونـــ   -2

كــــرايف   - ابلســــيدة أنــــية أن ــــر نيســــان/أبريلق ورحــــب رميــــع األتــــراف واملــــراقب . ورحــــب أيضــــاا 
)إســـتونيا(  ئبـــةا لـــرئيس اياـــة املشـــورةق وابلســـيد أديريتـــو مانويـــل فر نـــديس ســـانتا  )ســـان تـــوم  

  وبرينسييب( مقرراا هلا.

 املسائ  التنظيمية -اثنياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 إقرار جدو  ا عما  -بلف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرع  

نيســان/أبريلق يف مــذكرة مــن  30نظــرت اياــة املشــورةق أونــاء جتســتإا األوىل املاقــودة يف  -3
 (.FCCC/SBSTA/2018/1األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املاقت وشروح  )

 وأعِقّر جدول األعمال ابلصي ة التالية  -4
 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية  -2

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )ج( 
 األنشطة املقررة. )د( 

بـــر مم عمـــل نـــريوب املتاتـــري بتـــ وريات ت ـــري املنـــا  والقابتيـــة لتتـــ ور بـــ  والتكيـــف  -3
 ما .

 .(1)تقرير جلنة التكيف -4
 10مـن املـادة  4تطوير التكنولوجيات ونقتإا  إتار التكنولوجيا ةوجب الفقرة  -5

 من اتفاق ابريس.
 البحوث واملراقبة املنإجية. -6

__________ 

  .21-م أ/1من املقرر  45و 42و 41املسائل املشار إليإا يف الفقرات  (1)
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 منرب اجملتماات احملتية والشاوب األصتية. -7
 عمل كورونيفيا املشرتك بش ن الزراعة. -8
 أتوري تنفيذ تدابري التصدي  -9

 املنتدى احملّسن وبر مم الامل؛ )أ( 
التصــــدي وبــــر مم عمتــــ  ترائــــري املنتــــدى املاــــن بتــــ وري تنفيــــذ تــــدابري  )ب( 

 وو ائف  ةوجب اتفاق ابريس؛
 من بروتوكول كيوتو. 2من املادة  3املسائل املتاتقة ابلفقرة  )ج( 

 القضااي املنإجية ةوجب التفاقية   -10
تنقــيا املبــادت التوجيإيــة لةتفاقيــة اشتاريــة بشــ ن اشبــةد عــن قــوائم  )أ( 

 فري األول لةتفاقية؛ اجلرد السنوية لألتراف املدرجة يف املر 
املبـــادت التوجيإيـــة لةســـتاراا التقـــن لتماتومـــات املبتـــمب جـــا ةوجـــب  )ب( 

التفاقية فيمـا يتصـل بقـوائم جـرد غـااات الدفياـة وتقـارير فـرتة السـنت  
والبةغــــات الوتنيــــة املقدمــــة مــــن األتــــراف املدرجــــة يف املرفــــري األول 

 لةتفاقية؛
الوقـــود املســـتخَدم يف الطـــريان والنقـــل البحـــري النباـــااثت النامجـــة عـــن  )ج( 

 الدولي .
وت يـري اسـتخدام  بروتوكـول كيوتـو  اسـتخدام األرا ـ القضااي املنإجيـة ةوجـب  -11

مــن بروتوكــول كيوتــوق  3مــن املــادة  4و 3األرا ــ  وا،راجــةق ةوجــب الفقــرت  
 وةوجب آلية التنمية النظيفة.

 ن اتفاق ابريس م 6املسائل املتاتقة ابملادة  -12
 6مـن املـادة  2إرشادات بش ن النإعم التااونية املشار إليإـا يف الفقـرة  )أ( 

 من اتفاق ابريس؛
 6مـن املـادة  4قواعد وترائري وإجراءات املليـة املنشـ ة ةوجـب الفقـرة  )ب( 

 من اتفاق ابريس؛
 8بــر مم الامــل يف إتــار الــنإعم غــري الســوقية املشــار إليإــا يف الفقــرة  )ج( 

 من اتفاق ابريس. 6من املادة 
ترائـــري حســـاب املـــوارد املاليـــة املقدمـــة واملابـــ ة عـــن تريـــري تـــدخةت عامـــة وفقـــاا  -13

  من اتفاق ابريس. 9من املادة  7لتفقرة 
  التااون مع منظمات دولية أخرى. -14
  مسائل أخرى. -15
  اختتام الدورة والتقرير املتاتري جا. -16
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 الدورةتنظيم بعما   -ابم 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرع  

نظرت اياة املشورة يف اذا البند الفرع  من جـدول األعمـال يف جتسـتإا األوىل. ووجـ   -5
أاير/مـايوق  8الرئيس النتباه إىل أن املوعد النإائ  لختتام أعمال مجيع األفرقة اـو يـوم الـثةاثءق 

اريع الستنتاجات يف الوقـت املناسـب لتجتسـة مساءق من أجل  مان إاتحة مش 00/6الساعة 
أاير/مـايو. وبنـاءا عتـق مقـرتح مـن الـرئيسق اتفقـت  10اخلتامية الاامة املقرر عقداا يوم اخلميسق 

اياــة املشــورة عتــق املضــ  قــدماا عتــق اــذا األســاس ووفقــاا لةســتنتاجات الــ  ســبري أن اعتمــد ا 
شــ ن اختتــام املفاو ــات يف الوقــت املناســب و ارســات ب (2)اهلياــة الفرعيــة لتتنفيــذ )اياــة التنفيــذ(

الامل ذات الصتة. وأدىل  ثة ترف  ببيان . وأديل ببيا ت أيضاا ابسم تسع منظمات حكومية 
دوليــةق اــ  النظــام الاــامل  ملراقبــة املنــا ق والتجنــة الدوليــة ا،كوميــة لاتــوم احمليطــات التاباــة ملنظمــة 

تــم والثقافــة )جلنــة اليونســكو لاتــوم احمليطــات(ق واهلياــة ا،كوميــة الدوليــة األمــم املتحــدة لترتبيــة والا
املانيــة بت ــري املنــا  )اياــة املنــا (ق وشــبكة األمــم املتحــدة لتمحيطــاتق والــرب مم الاــامل  لبحــوث 
املنـــا ق واملنظمـــة الاامليــــة لألرصـــاد اجلويــــةق ومنظمـــة الطــــريان املـــدين الــــدويل )اشيكـــاو(ق واملنظمــــة 

  .(3)ة الدوليةالبحري
نيسـان/أبريل ابلشـرتاك مـع اجلتسـة  30ويف اجلتسة الثانية هلياة املشورةق ال  ععقـدت يف  -6

الثانيــة هلياــة التنفيــذ واجلتســة الثالثــة عشــرة لتفريــري الاامــل املخصــ) املاــن ابتفــاق ابريــس )فريــري 
ابســـم عموعـــات األتـــرافق بيـــا ا  14ترفـــااق مـــن بينإـــا  21اتفـــاق ابريـــس(ق أدىل ببيـــا ت  ثتـــو 

واــــــ   اجملموعــــــة األفريقيــــــة؛ واــــــالف الــــــدول اجلزريــــــة الصــــــ رية؛ واجملموعــــــة الاربيــــــة؛ واألرجنتــــــ  
مااادة جتـارة الشـاوب؛ وعموعـة  -وأوروغواي والرباايل؛ والتحالف البوليفاري لشاوب أمريكتنا 

طرية؛ وعموعـة السـةمة البيايـة؛ الرباايل وجنوب أفريقيا واهلند والص ؛ وائتةف بتدان ال اابت امل
والصـــ ؛ والرابطـــة املســـتقتة لبتـــدان أمريكــــا  77 والاـــاد األوروب ودولـــ  األعضـــاء؛ وعموعـــة الــــ

الةتينية والكارييب؛ وأقل البتـدان وـواا؛ والبتـدان الناميـة املتقاربـة التفكـري؛ واجملموعـة اجلاماـة. وأعديل 
ميــة تعاــط بقطــاع  األعمــال والصــناعةق ومنظمــات غــري ببيــا ت أيضــاا ابســم منظمــات غــري حكو 

حكوميــــــة بيايــــــةق ومنظمــــــات تعاــــــط ابلشــــــاوب األصــــــتيةق وســــــتطات حكومــــــات  تيــــــة وبتديــــــةق 
ومنظمات غري حكومية حبثية ومستقتةق ومنظمات نقابية غري حكوميةق ومنظمات غـري حكوميـة 

  .(4)ط ابلشبابتعاط ابلنساء والقضااي اجلنسانيةق ومنظمات غري حكومية تعا
أاير/مايوق عقد رئيس اياة املشـورة ورئـيس اياـة التنفيـذ والرئيسـان املتشـاركان لفريـري  5ويف  -7

اتفاق ابريس جتسة عامة مشرتكة غري رمسية شتةع األتراف عتق التقـدم احملـرا يف أعمـال اهلياتـ  
ســـة الاامـــة املشـــرتكة غـــري الرمسيـــة والفريـــري املتصـــتة بتنفيـــذ بـــر مم عمـــل اتفـــاق ابريـــس. ونعظمـــت اجلت

__________ 

  .221-218و 213ق الفقرات FCCC/SBI/2014/8الوويقة  (2)
ســـــة الاامـــــة املشـــــرتكة ميكـــــن التـــــةع عتـــــق نصـــــول البيـــــا تق ةـــــا فيإـــــا البيـــــا ت الـــــ  قـــــدمت خـــــةل اجلت (3)

ــــــــــــــاء اجلتســــــــــــــة الاامــــــــــــــةق يف الــــــــــــــراب  التــــــــــــــايل   6 الفقــــــــــــــرة )انظــــــــــــــر أد ه( والبيــــــــــــــا ت غــــــــــــــري املتقــــــــــــــاة أون
https://unfccc.int/submissions_and_statements والبيـا ت متاحـة أيضـاا عـرب البـث الشـبك  لتجتسـات يف .

  ./https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcastالراب  التايل  
  أعةه. 3انظر ا،اشية  (4)

https://unfccc.int/submissions_and_statements
https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/
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اســـتجابةا لطتـــب األتـــراف تنـــاوعل الـــرواب  الكامنـــة يف عمـــل اهلياـــات الفرعيـــة املتاتـــري بتنفيـــذ بـــر مم 
  عمل اتفاق ابريسق وتوخ  التساق والتواان يف إدارة الامل يف إتار اذا الرب مم.

ر/مــايو ابلشــرتاك مــع اجلتســة أاي 10ويف اجلتســة الراباــة هلياــة املشــورةق الــ  ععقــدت يف  -8
الراباة هلياة التنفيذ واجلتسة اخلامسة عشرة لفريري اتفاق ابريسق استعمع إىل بيـا ت ختاميـة )انظـر 

 أد ه(. 120الفقرة 

 انتخاب بعضام املكتب غّي الرئيس -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرع  

جــدول األعمــال يف جتســتإا األوىل ويف نظــرت اياــة املشــورة يف اــذا البنــد الفرعــ  مــن  -9
مــن مشــروع  27ويف اجلتســة األوىلق أشــار الــرئيس إىل املــادة  أاير/مــايو. 10جتســتإا الثالثــةق يف 

النظام الـداخت  املامـول بـ ق الـ  يعتوقـع ةوجبإـا أن تنتخـب اياـة املشـورة  ئـب رئيسـإا ومقرراـا. 
 شاورات جارية بش ن الرتشيحات.ولحظت اياة املشورةق يف اجلتسة نفسإاق أن امل

وأععتمت اياة املشورةق يف جتسـتإا الثالثـةق باـدم تتقـ  أي ترشـا ملنصـب  ئـب الـرئيس  -10
واملقررق و ن  ئـب الـرئيس واملقـرر ا،ـالي  سـيظةن يف منصـبيإما إىل أن تنتإـ  انتخـاابت اياـة 

 املشورة.

 ا نشطة املقررة -دا  
 جدول األعمال()د( من 2)البند الفرع  

  (6)يف الدورة (5)نعفذت األنشطة املقررة التالية -11

 عمتيات الفح) التقن اخلاصة ابلتخفيف والتكيف؛ )أ( 
 الجتماع الااشر لتحوار املتاتري ابلبحوث؛ )ب( 

ـــــة  )ج(  حتقـــــة عمـــــل ألصـــــحاب املصـــــتحة املتاـــــددين بشـــــ ن منـــــرب اجملتماـــــات احملتي
 والشاوب األصتية؛

 ل تدريبية بش ن و ع النماذج القتصادية تعاقد أوناء املنتدى.حتقة عم )د( 

__________ 

-https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-aprilانظـــــــــــر  (5)

2018/sessions/sbsta-48  انقر عتق ار(“Mandated events”.)  
 .9و 8ق الفقراتن FCCC/SBSTA/2018/1انظر الوويقة  (6)

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48
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بةةةر  م عمةةة  نةةةّيوب املتعلةةةري بتةةةأوّياق تغةةةّي املنةةةاخ والقابليةةةة للتةةةأور بةةة   -اثلثاا  
 والتكيف  ع 

 من جدول األعمال( 3)البند 

 املداوالق -1 
نظرت اياة املشورة يف اذا البند من جدول األعمـال يف جتسـتيإا األوىل والثالثـة. وكـان  -12

واملاتومـــات املقدمـــة بشـــ ن اـــذا البنـــد مـــن  FCCC/SBSTA/2018/INF.1مارو ـــاا عتيإـــا الوويقـــة 
. واتفقـــت اياـــة املشـــورةق يف جتســـتإا األوىلق عتـــق النظـــر يف اـــذا البنـــد مـــن (7)جـــدول األعمـــال
ـــراا الســـيد خوليـــو كوردانـــو )شـــيت ( ابلشـــرتاك مـــع جـــدول األعمـــال  يف مشـــاورات غـــري رمسيـــة يسد

الســيدة بيــث لفنــدر )كنــدا(. ويف اجلتســة الثالثــةق نظــرت اياــة املشــورة يف الســتنتاجات الــواردة 
 أد ه واعتمد ا.

 االستنتاجاق -2 
يف تنفيــذ األنشــطة  رحبــت اياــة املشــورة ابلتقــدمق الــذي تــرباه الواثئــري واألنشــطة التاليــةق -13

املندرجة يف إتار بر مم عمل نريوب املتاتري بت وريات ت ري املنا  والقابتيـة لتتـ ور بـ  والتكيـف ماـ  
 )بر مم عمل نريوب(ق بتوجي  عام من رئيس اياة املشورة 

التقريـــــر املتاتـــــري ابلتقـــــدم يف تنفيـــــذ األنشـــــطة املندرجـــــة يف إتـــــار بـــــر مم عمـــــل  )أ( 
 ؛(8)نريوب

التقرير التوليف  الذي يوجز نتـائم األعمـال املضـطتع جـا يف إتـار بـر مم عمـل  ()ب 
 ؛(9)نريوب منذ الدورة الراباة واألربا  هلياة املشورة

التقريـــر التـــوليف  املتاتـــري ابملســـتوتنات البشـــرية والتكيـــفق الـــذي يتضـــمن أاـــم  )ج( 
 ؛(10)مات متخصصةالنتائم وسبل املض  قدمااق وأععد ابلتااون مع خرباء ومنظ

ــــذي ععقــــد يف اــــذه  )د(  النشــــاا اجلــــانيب بشــــ ن املســــتوتنات البشــــرية والتكيــــف ال
الـــدورةق وأاتح فرصـــة قيِّمـــة لتبـــادل املاـــارف مـــع اخلـــرباء املمارســـ  والشـــرتاك يف إنتـــاج منتجـــات 

ا،كومــات شــبكة  -مارفيــة قابتــة لةســتخدامق وأدى إىل تاإــد اجملتــس الــدويل لتمبــادرات البيايــة 
 .(11)احملتية من أجل الستدامة ابلامل عتق عقد اجتماع سنوي بش ن املدن وعتم ت ري املنا 

__________ 

)اســــــتامل و يفــــــة البحــــــث لةتــــــةع عتــــــق  https://unfccc.int/submissions_and_statementsمتاحــــــة يف   (7)
  املاتومات ذات الصتة(.

 .FCCC/SBSTA/2018/INF.1الوويقة  (8)
 .FCCC/SBSTA/2018/2الوويقة  (9)
 .FCCC/SBSTA/2018/3الوويقة  (10)
ListUrl=/sites/nwp/Lists/ 28633.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId=4http://www& انظر (11)

MainDB.  

https://unfccc.int/submissions_and_statements
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId=28633&ListUrl=/sites/nwp/Lists/%20MainDB
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId=28633&ListUrl=/sites/nwp/Lists/%20MainDB
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId=28633&ListUrl=/sites/nwp/Lists/%20MainDB
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ورحبــت اياــة املشــورة بتاباــة الشــركاء الاــاملي  واشقتيميــ  مــن أجــل اديــد وتامــيم وســد  -14
مــن مبــادرة  الث ــرات املارفيــة ذات األولويــة يف ســت منــاتري دون إقتيميــة يف إتــار املرحتــة التجريبيــة

 .(12)ليما لتماارف املتاتقة ابلتكيف )مبادرة ليما(
وأقرت اياة املشورة ةسامهات بر مم عمل نريوب واملنظمات الشـريكة لـ  يف عمـل جلنـة  -15

التكيف وفريـري اخلـرباء املاـن  قـل البتـدان وـوااق  ـا يـدل عتـق القـدرة الفريـدة لـرب مم عمـل نـريوب 
 التقنية الةامة لتتبية الحتياجات املارفية الناشاة.عتق تقدمي املاتومات 

ق وختصت إىل أن  هنض (13)واستار ت اياة املشورة بر مم عمل نريوب يف اذه الدورة -16
بولايتـــــ  بنجـــــاحق وشـــــجات  عتـــــق مواصـــــتة تازيـــــز دوره ابعتبـــــاره مركـــــزاا لتماـــــارف الةامـــــة ل ـــــاذ 

ب يــة اايدة اســ  جــدوى وفااليــة بــر مم عمــل  إجــراءات تتاتــري ابلتكيــف والقــدرة عتــق التحمــل
 نريوب يف  وء اتفاق ابريس.

ـــة تضـــييري  -17 ـــة املشـــورة ابملرحتـــة التاليـــة مـــن مبـــادرة ليمـــاق الـــ  تعنفـــذ حاليـــاا ب ي ورحبـــت ايا
الفجــوات املارفيــة ذات األولويــة يف عــال التكيــف يف ســت منــاتري دون إقتيميــةق وتوســيع نطــاق 

 دون إقتيمية إ افية. املبادرة لتشمل مناتري
وتتبت اياة املشورة إىل األمانة أن تواصـل التشـجيع عتـق املشـاركة املسـتمرة لتمنظمـات  -18

الشــريكة لــرب مم عمــل نــريوب يف اجملــالت املوا ــياية الرئيســية لتــدفع قــدماا ابألنشــطة الــ  تفضــ  
تياجـات املارفيـة احملـددةق ةـا إىل منتجات مارفية قابتة لةسـتخدامق وافيـز الامـل عتـق تتبيـة الح

 يف ذلك الحتياجات املتاتقة ةا يت  
عمتيـة صـياغة وتنفيـذ خطـ  التكيـف الوتنيـةق ابلتاـاون مـع فريـري اخلـرباء املاــن  )أ( 

  قل البتدان وواا؛
تيســــري وتازيــــز تــــدابري التكيــــف الوتنيــــة واشقتيميــــة واحملتيــــةق وتشــــجيع التاــــاون  )ب( 

املصــــتحة اشقتيميــــ  واحملتيــــ ق واســــ  تــــدفري املاتومــــات بــــ  عمتيــــة والتنســــيري بــــ  أصــــحاب 
 التفاقية واألنشطة الوتنية واشقتيمية واحملتيةق بسبل منإا ما يت  

تنظــــيم املناســــبات وحتقــــات الامــــل اشقتيميــــة ابلتاــــاون مــــع املنظمــــات الشــــريكة  '1'
أو األتــراف لـرب مم عمــل نــريوبق وعتــق اــامت املناســبات الــ  تنظمإــا األمانــة 

أو املنظمات الشريكة لرب مم عمل نريوبق ةا يف ذلك ماارا خط  التكيـف 
الوتنيـــةق والجتماعـــات اشقتيميـــة لتخـــرباء التقنيـــ  بشـــ ن التكيـــفق ومنتـــدايت 

 شبكة التكيف الااملية؛
 تازيز سإولة استخدام بوابة املاارف املتاتقة ابلتكيف؛ '2'
مثــل ا،تقــات الدراســية الشــبكيةق واملــواد  اســتخدام أدوات التصــال اشلكرتونيــة '3'

 ال  تعبث عرب اشنرتنتق وقنوات وسائ  التواصل الجتماع .
__________ 

 إتار بر مم عمل نريوب ب  األمانة وبر مم األمم املتحدة لتبياةق عن مبادرة ليما ا  تاإد ابلامل املشرتك يف (12)
 http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemIdتريــــري شــــبكة التكيــــف الاامليــــة؛ انظــــر

=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB.  
  .23ق الفقرة FCCC/SBSTA/2017/7)ج(ق والوويقة 13ق الفقرة 19-م أ/17وفقاا لتمقرر  (13)

http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId%20=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId%20=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId%20=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
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ودعـــت اياـــة املشـــورة جلنـــة التكيـــف إىل تيســـري التاـــاون مـــن خـــةل الطرائـــري املـــذكورة يف  -19
ربامم جدف إسـداء املشـورة بشـ ن تنفيـذ ولايت بـر مم عمـل نـريوب املتاتقـة بـ 17-م أ/2املقرر 

عمــل اهلياــات املنشــ ةق وبشــ ن فــرل مواءمــة اجلإــود مــع اهلياــات ذات الصــتةق ومســارات الامــلق 
 والرتتيبات املاسسيةق بسبل منإا ما يت  

استكشاف فرل إشراك بر مم عمل نريوب واملنظمات الشريكة لـ  يف أنشـطة  )أ( 
 مل املناخ  الاامل ؛من قبيل عمتية الفح) التقن اخلاصة ابلتكيف وشراكة مراكت لتا

 تقدمي توصيات بش ن تازيز دور بر مم عمل نريوب بصفت   )ب( 
مركــز املاــارف الةامــة ل ــاذ إجــراءات تتاتــري ابلتكيــف والقــدرة عتــق التحمــلق  '1'

الــــــذي يقــــــدم خــــــدمات لتإياــــــات والرتتيبــــــات املاسســــــية ذات الصــــــتة يف إتــــــار 
 التفاقيةق حسب القتضاء وعند الطتب؛

األتراف واخلرباء ملسـاعدة األتـراف عتـق اسـ  اديـد احتياجا ـا  الوسي  ب  '2'
 املارفية ومساعدة اخلرباء عتق اس  تتبية تتك الحتياجات يف إتار التفاقية؛

الشروعق ابلستناد إىل بوابـة املاـارف املتاتقـة ابلتكيـفق يف مسـاب وتتبـعب منـتظم  )ج( 
ب املتاتقــة ةوا ــيع وأنشــطة بــر مم عمــل نــريوبق ألنشــطة املنظمــات الشــريكة لــرب مم عمــل نــريو 

وألنشـــطة املنظمـــات املنخرتـــة يف عمتيـــة الفحـــ) التقـــن اخلاصـــة ابلتكيـــف ويف شـــراكة مـــراكت 
 لتامل املناخ  الاامل  جدف اقرتاح سبل اس  التساق وتفادي تكرار اجلإود املبذولة؛

م عمــــل نــــريوب وغــــاايت تازيــــز التســــاق بــــ  أعمــــال التكيــــف يف إتــــار بــــر م )د( 
وإتــار ســنداي لتحــد  2030وأاــداف األتــر الاامليــة األخــرى مثــل خطــة التنميــة املســتدامة لاــام 

 ؛2030-2015من خماتر الكوارث لتفرتة 
اديـــد موا ـــيع املنتـــدى الثالـــث عشـــر جلإـــات التنســـيري التاباـــة لـــرب مم عمـــل  )ه( 

 نريوب وموا يع املنتدايت الةحقة؛
ه( أعـةه -)أ19ن التقـدم احملـرا يف األنشـطة املشـار إليإـا يف الفقـرة اشبةد عـ )و( 

 من خةل تقريراا السنوي.
وتتبت اياـة املشـورة إىل األمانـة أن تواصـل التمـاس فـرل مواصـتة الامـل مـع املنظمـات  -20

الشـــريكة لـــرب مم عمـــل نـــريوب وغرياـــا مـــن املنظمـــاتق ليتســـط تقـــدمي توجيإـــات متخصصــــة يف 
واملقبتــــة وفقــــاا لحتياجــــات األتــــرافق ابلســــتناد إىل التجــــارب  (14)ملوا ــــياية القائمــــةاجملــــالت ا

 والشراكات الناشاة واملاارف الناجتة يف إتار بر مم عمل نريوب.
ينب ـ   (15)وختصت اياة املشـورة إىل أن اجملـالت املوا ـياية املقبتـة لـرب مم عمـل نـريوب -21

 ا يتاتري بت ري املنا  من قبيل ما يت  أن تركز عتق القضااي الناشاة فيم
__________ 

ةــــا يف ذلــــك الصــــحةق واملســــتوتنات البشــــريةق والــــنظم اشيكولوجيــــةق وامليــــاهق والتنــــوع القتصــــاديق وماشــــرات  (14)
 ت ري املنا  والقدرة عتق التحمل.التكيف مع 

قد تكون أعمال اياة املنا  يف دور ا التقييمية السادسة ذات أمهيـة خاصـة ابلنسـبة إىل املسـائل الـواردة يف اـذه  (15)
احمليطـات وال ـةف   2019الفقرةق ةا يف ذلـك تقريـرا اهلياـة اخلاصـان التاليـان التـذان دـل موعـد تقـدميإما عـام 

   .ت ري املنا  واألراق و  مت رياجلتيدي يف منا 
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الظـــواار اجلويـــة القصـــوى مثـــل موجـــات ا،ـــر الشـــديدق والفيضـــا ت املفاجاـــةق  )أ( 
 والاواصف الرمتية والرتابيةق واألعاصريق واألمطار ال زيرة؛

احمليطـــاتق واملنـــاتري الســـاحتيةق والـــنظم اشيكولوجيـــةق ةـــا يف ذلـــك الـــدلتاوات  )ب( 
 املرجانيةق وأشجار املان روف؛الكربىق والشااب 

 اجلفافق وندرة املياهق واييد أور تداور األرا  ؛ )ج( 
 الزراعة واألمن ال ذائ ؛ )د( 
 الظواار البطياة ا،دوث؛ )ه( 
 ال اابت واملروج الطبياية؛ )و( 
 األرا   الرتبة؛ )ا( 
 النظم الريفية واجملتماات احملتية؛ )ح( 
 ا،ضرية؛املدن والنظم  )ا( 
القتصادية يف القطاعات ذات الصتة مثـل  -سبل الايت واألبااد الجتماعية  )ي( 
 السياحة.

ودعـــت اياـــة املشـــورة بـــر مم عمـــل نـــريوب واملنظمـــات الشـــريكة إىل تيســـري مجـــع ونشـــر  -22
ة املاتومــات املتاتقــة  دوات الرصــد وأســاليب التقيــيم ملســاعدة األتــرافق ل ســيما البتــدان الناميــ

 ق فيما يت  11-م أ/2األترافق وفقاا لتمقرر 
األســـــاليب واألدوات والبيـــــا ت واملةحظـــــات ونظـــــم و ـــــع النمـــــاذج املرتبطـــــة  )أ( 

ابلقتصاد والنظم اشيكولوجية واملنا ق والسيناريوااتق ل سيما ما يتاتـري منإـا ةـدى التـ ور بت ـري 
 املنا  وتقييم خماتره؛

 ابلتااون مع املنظمات ذات الصتة.حشد املوارد املارفيةق  )ب( 
وتتبـــت اياـــة املشـــورة إىل األمانـــة أن تـــنظم املنتـــدى الثـــاين عشـــر جلإـــات تنســـيري بـــر مم  -23

( 2018عمــل نــريوب ابلتــزامن مــع الــدورة التاســاة واألرباــ  هلياــة املشــورة )كــانون األول/ديســمرب 
 بش ن مو وع التنويع القتصادي.

ن تقــديراا ،كــوم  كنــدا واليــاابن ولةاــاد األوروب عتــق تقــدمي وأعربـت اياــة املشــورة عــ -24
 الدعم املايل لتنفيذ األنشطة يف إتار بر مم عمل نريوب.

ودعـــت اياـــة املشـــورة األتـــراف واملنظمـــات الشـــريكة لـــرب مم عمـــل نـــريوب واملنظمـــات  -25
ن أجـل تنفيـذ األنشـطة األخرى ذات الصـتة إىل تقـدمي الـدعم املـايل والايـنق حسـب القتضـاءق مـ

 يف إتار بر مم عمل نريوب.
وأحاتــت اياــة املشــورة عتمــاا ابملاثر التقديريــة املرتتبــة يف امليزانيــة عتــق مــا ستضــطتع بــ   -26

 ابشجـــراءات ال ـــطةع وتتبـــتأعـــةهق  23-17األمانـــة مـــن أنشـــطة مشـــار إليإـــا يف الفقـــرات 
 .املالية املوارد بتوافر راناا  الستنتاجات اذه يف األمانة من املطتوبة
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وختصــت اياــة املشــورة إىل أهنــا ســتنظرق مــن املن فصــاعدااق يف املســائل املتصــتة بــرب مم  -27
عمل نريوب يف دور ا الاادية األوىل من كل سنةق وتتبت إىل األمانـة أن تعاـددق بتوجيـ  مـن رئـيس 

التقــدم احملــرا يف تنفيــذ األنشــطة يف اياــة املشــورةق تقريــراا ســنوايا مقتضــباا مــع متخــ) تنفيــذي عــن 
 إتار بر مم عمل نريوب لك  تنظر في  اياة املشورة يف تتك الدورات.

وختصــت اياــة املشــورة أيضــاا إىل أهنــا ســتقيِّم الطرائــري التشــ يتية واملاسســية لــرب مم عمــل  -28
فااليـة بـر مم عمـل ( ب ية تقييم أداء و 2022نريوب يف دور ا السادسة واخلمس  )حزيران/يوني  

نريوب يف تتبية الحتياجات املارفية ذات الصتة بتنفيذ اتفاق ابريسق وأهنا ستحدد ترائـري التقيـيم 
 (.2021حزيران/يوني   - يف دور ا الراباة واخلمس  )أاير/مايو

 تقرير ونة التكيرف -رابعاا  
 من جدول األعمال( 4)البند 

 املداوالق -1 
ورة يف اذا البند من جـدول األعمـال يف جتسـتإا األوىل ويف جتسـتإا الراباـةق نظرت اياة املش -29
وىل عتـق النظـر يف اـذا البنـد مـن جـدول األعمـال األ جتسـتإا يف املشـورة اياة واتفقت أاير/مايو. 8يف 

مشـاورات غـري املماول من جدول أعمال الدورة الثامنـة واألرباـ  هلياـة التنفيـذ يف إتـار  11مقرت ا ابلبند 
 رمسية تتشارك يف تيسرياا السيدة بيشنس دامب  )غا ( والسيدة غابريية فيشريوفا )ستوفاكيا(.

واتفقــت اياــة املشــورة أيضــاا عتــق أن ياقــد الفريــري املنشــ  يف إتــار اــذا البنــد مــن جــدول  -30
ة الثامنــة مــن جــدول أعمــال الــدور  12األعمــال جتســة مشــرتكة مــع الفريــري املنشــ  يف إتــار البنــد 

ق مـن أجـل النظـر يف التوصـيات "ئل املتاتقة  قل البتدان وـواا املسا"واألربا  هلياة التنفيذق املانون 
لكـــ  ينظـــر فيإـــا  (16)املشـــرتكة الـــ  أعـــداا فريـــري اخلـــرباء املاـــن  قـــل البتـــدان وـــواا وجلنـــة التكيـــف
ابريــــس )ما،ر/اجتمــــاع وياتمــــداا مــــا،ر األتــــراف الاامــــل بوصــــف  اجتمــــاع األتــــراف يف اتفــــاق 

مــن  45و 41(ق وفقــاا لتفقــرت  2018أتــراف ابريــس( يف دورتــ  األوىل )كــانون األول/ديســمرب 
 . ويف اجلتسة الثالثةق نظرت اياة املشورة يف الستنتاجات الواردة أد ه واعتمد ا.21-م أ/1املقرر 

 االستنتاجاق -2 
 42يف عمــل جلنــة التكيــف اســتجابة لتفقــرة واصــتت اياــة التنفيــذ واياــة املشــورة نظرمهــا  -31

ق ويف عمــل اــذه التجنــة املضــطتع بــ  ابلتاــاون مــع فريــري اخلــرباء املاــن  قــل 21-م أ/1مــن املقــرر 
. ورحبــت اهلياتــان ابلتقــدم احملــرا 21-م أ/1مــن املقــرر  45و 41البتــدان وــوااق اســتجابة لتفقــرت  

عتــــق النحــــو املبــــ  يف املــــذكرت  غــــري الــــرمسيت   يف النإــــوا ابملــــداولت املتاتقــــة جــــذه املســــائلق
  .(17)املنقحت  التت  أعدمها امليسران املتشاركان

__________ 

 .FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1ترد يف الوويقة  (16)
مـن املقـرر  42ميكن التةع عتق املـذكرة غـري الرمسيـة املنقحـة الـ  أععـدت اسـتجابةا لتـولايت الـواردة يف الفقـرة  (17)

-https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48_IN_SBI_i11يف الـــــــــــــــــــــراب  التـــــــــــــــــــــايل   21-م أ/1

SBSTA_i4_2.pdf?download  ق واملذكرة املنقحة غري الرمسية ال  أععدت استجابةا لتـولايت الـواردة يف الفقـرت
 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48.INيف الراب  التايل   21-م أ/1من املقرر  45و 41

_SBI_i11-SBSTA_i4.pdf?download.  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48_IN_SBI_i11-SBSTA_i4_2.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48_IN_SBI_i11-SBSTA_i4_2.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48_IN_SBI_i11-SBSTA_i4_2.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48.IN%20_SBI_i11-SBSTA_i4.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48.IN%20_SBI_i11-SBSTA_i4.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48.IN%20_SBI_i11-SBSTA_i4.pdf?download
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واتفقـــت اياـــة التنفيـــذ واياـــة املشـــورة عتـــق مواصـــتة نظرمهـــا يف اـــذه املســـ لة عتـــق أســـاس  -32
 مــن الــدورة أعــةهق يف اجلــزء الثــاين 31املــذكرت  غــري الــرمسيت  املنقحتــ  املشــار إليإمــا يف الفقــرة 

(ق ب يــــة تقــــدمي توصــــية ديتإــــا مــــا،ر 2018الثامنــــة واألرباــــ  لكــــل مــــن اهلياتــــ  )أيتول/ســــبتمرب 
( إىل ما،ر/اجتمـــاع أتـــراف 2018األتــراف يف دورتـــ  الراباــة والاشـــرين )كـــانون األول/ديســمرب 

 ابريس لينظر فيإا وياتمداا.

 ةة   4الفقةةرة  التكنولوجيةةا جوجةةبتطةةوير التكنولوجيةةاق ونقلإةةا  إطةةار  -خا ساا  
 ابريس   اتفاق  10املادة 
 من جدول األعمال( 5)البند 

 املداوالق -1 
نظرت اياة املشورة يف اذا البند من جدول األعمـال يف جتسـتيإا األوىل والثالثـة. وكـان  -33

عتـق النظـر  . واتفقـت اهلياـة يف جتسـتإا األوىل(18)مارو اا عتيإـا وويقـة غـري رمسيـة أعـداا رئيسـإا
يف اــــذا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف إتــــار مشــــاورات غــــري رمسيــــة يتشــــارك يف تيســــرياا الســــيد  
كـارلوس فـولر )بتيـز( والسـيدة ميـ  موغتسـتو )النـرويم(. ويف اجلتسـة الثالثـةق نظـرت اياـة املشـورة 

 يف الستنتاجات الواردة أد ه واعتمد ا.

 االستنتاجاق -2 
 4ة مــداول ا بشــ ن و ــع إتــار التكنولوجيــا املنشــ  ةوجــب الفقــرة واصــتت اياــة املشــور  -34

 من اتفاق ابريس. 10من املادة 
الـــذي أعـــده  (19)ورحبـــت اياـــة املشـــورة مـــع التقـــدير ابملشـــروع األويل شتـــار التكنولوجيـــا -35

 .(20)رئيسإا عتق حنو ما تعتب يف دور ا الساباة واألربا 
احملــرا واملناقشــات الــ  جــرت فيمــا بــ  األتــراف بشــ ن ولحظــت اياــة املشــورة التقــدم  -36

 إتار التكنولوجيا يف اذه الدورة.
ووافقــت اياــة املشــورة عتــق الســتمرار يف و ــع إتــار التكنولوجيــاق ةــا يف ذلــك ايكتــ ق  -37

ـــــة واألرباـــــ  ابســـــتخدام النســـــخة احملدوـــــة مـــــن مشـــــروع إتـــــار  يف اجلـــــزء الثـــــاين مـــــن دور ـــــا الثامن
 .(21)التكنولوجيا

__________ 

(18) SBSTA48.Informal.1.  
 .http://unfccc.int/resource/docs/2018/sbsta/eng/sbsta48.informal.1.pdfمتاح يف الراب  التايل   (19)
 .42ق الفقرة FCCC/SBSTA/2017/7الوويقة  (20)
ـــــايل   (21) ـــــراب  الت -https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-changeمتاحـــــة يف ال

conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-9 (.2018أاير/مايو  8خة )نس 

http://unfccc.int/resource/docs/2018/sbsta/eng/sbsta48.informal.1.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-9
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-9
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-9
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 البحوث واملراقبة املنإجية -سادساا  
 من جدول األعمال( 6)البند 

 املداوالق -1 
نظرت اياة املشورة يف اذا البند من جدول األعمـال يف جتسـتيإا األوىل والثالثـة. وكـان  -38

. واتفقـــت اياـــة املشـــورة يف جتســـتإا األوىل عتـــق (22)مارو ـــاا عتيإـــا الورقـــات املتاتقـــة جـــذا البنـــد
يف اذا البند من جـدول األعمـال يف إتـار مشـاورات غـري رمسيـة تشـرتك يف تيسـرياا السـيدة  النظر 

كريستيان تيكستور )أملانيا( مع السيد فريد كوسـام )مـةوي(. وأدىل ببيـا ت  ثتـو النظـام الاـامل  
اتق ملراقبــة املنــا  وجلنــة اليونســكو لاتــوم احمليطــاتق واياــة املنــا ق وشــبكة األمــم املتحــدة لتمحيطــ

والرب مم الاامل  لبحوث املنا ق واملنظمة الااملية لألرصاد اجلوية. ويف اجلتسة الثالثةق نظـرت اياـة 
 املشورة يف الستنتاجات الواردة أد ه واعتمد ا. وأدىل  ثل الااد األوروب ببيان.

 االستنتاجاق -2 
الـ   (23)تـمب عنإـا يف البيـا تلحظت اياـة املشـورة مـع التقـدير األنشـطة واملاتومـات املب -39

أدىل جـا  ثتــو النظـام الاــامل  ملراقبــة املنـا  وجلنــة اليونسـكو لاتــوم احمليطــاتق واياـة املنــا ق وشــبكة 
 األمم املتحدة لتمحيطاتق والرب مم الاامل  لبحوث املنا ق واملنظمة الااملية لألرصاد اجلوية.

ي أعــده رئيســإا عــن الجتمــاع التاســع لتحــوار ورحبــت اياــة املشــورة ابلتقريــر املــوجز الــذ -40
 .(24)املتاتري ابلبحوث

بشـــــ ن  (25)وأحاتـــــت اياـــــة املشـــــورة عتمـــــاا ابملراء والعتبـــــارات الـــــ  قـــــدمتإا األتـــــراف -41
املوا يع املمكن تناوهلا يف الجتمـاع الااشـر ومـا سـيتي  مـن اجتماعـات ا،ـوار املتاتـري ابلبحـوث. 
وأحاتت عتماا أيضاا ابملذكرة اشعةمية الـ  أعـداا رئيسـإا عـن الجتمـاع الااشـر لتحـوار املتاتـري 

 .(26)ابلبحوث
ـــــري ابلب -42 ـــــة املشـــــورة ابلجتمـــــاع الااشـــــر لتحـــــوار املتات ـــــت ايا  3حـــــوثق املاقـــــود يف ورحب

ق وجدفــ  املتمثــل يف تشــجيع املناقشــة يف اياــة التفاعــل بــ  الاتــوم والسياســاتق 2018أاير/مــايو 
 وةوا يا  األرباة وا  التالية 

ماتومــــات  دوــــة عــــن البحــــوث والنمذجــــة املتاتقــــة  -الاتــــم مــــن أجــــل الفإــــم  )أ( 
 سبة إىل تنفيذ اتفاق ابريس؛ابملستوتنات البشرية واحمليطات واألرا   وأمهيتإا ابلن

__________ 

 أعةه. 7انظر ا،اشية  (22)
 أعةه. 3انظر ا،اشية  (23)
  .https://unfccc.int/sites/default/files/researchdialogue_2017_2_summaryreport.pdfمتاح يف الراب  التايل   (24)
 أعةه. 7انظر ا،اشية  (25)
ميكــن التــةع عتــق املــذكرة اشعةميــةق وجــدول األعمــالق والاــرواق وماتومــات أخــرى ذات صــتة ابلجتمــاع  (26)

-https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-researchتاتــــــــري ابلبحــــــــوث يف الــــــــراب  التــــــــايل  الااشــــــــر امل

dialogue-rd-10.  

https://unfccc.int/sites/default/files/researchdialogue_2017_2_summaryreport.pdf
https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-research-dialogue-rd-10
https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-research-dialogue-rd-10
https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-research-dialogue-rd-10
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تازيز الصتة بـ  األوسـاا البحثيـة واشجـراءات الراميـة  -الاتم من أجل الامل  )ب( 
 إىل بتود أاداف اتفاق ابريس؛

 اقتصادايت الطاقة املتجددة والفوائد املشرتكة؛ )ج( 
 ريس.البحوث الااملية املتاتقة بدورة الكربون ومتطتبات مراقبتإا لدعم اتفاق اب )د( 

وأعربت اياة املشورة عن تقديراا لألتـراف وجلميـع الـربامم واملنظمـات البحثيـة املشـاركة  -43
و ثتيإــــا عتــــق مســــامها م يف الجتمــــاع الااشــــر لتحــــوار املتاتــــري ابلبحــــوث. ورحبــــت ةجموعــــة 
ار املتصــقات والاــروا املتنوعــة والزاخــرة ابملاتومــات الــ  قعــدمت يف الجتمــاع ونواــت بقيمــة ا،ــو 

 وتبادل املاتومات.
ق (27)وأقــــرت اياــــة املشــــورة ابجلإــــود الــــ  تبــــذهلا اياــــة املنــــا  يف جولــــة التقيــــيم السادســــة -44

 .(28)23-م أ/1وأشارت إىل املقرر 
مــن مشــروع الــرب مم الاــامل  لبحــوث املنــا   6وذكــرت اياــة املشــورة أمهيــة تقــدم املرحتــة  -45

ق وأمهيـــة جتربـــة (29)إىل تقريـــر التقيـــيم الســـادس هلياـــة املنـــا بشـــ ن مقارنـــة النمـــاذج املتقارنـــة ابلنســـبة 
 ابلنسبة إىل اخلدمات املناخية. (30)الرب مم الاامل  اشقتيمية املنسقة لتدقيري البيا ت

ولحظــت اياــة املشــورة أيضــاا عمــل األوســاا الاتميــة املإــمق ةــا يف ذلــك يف إتــار مــا،ر  -46
ق مـــن أجـــل فإـــم الـــدور املاقـــد الـــذي تاديـــ  املـــدن يف (31)(CitiesIPCCعتـــوم املـــدن وت ـــري املنـــا  )

 تازيز الستجابة الااملية لت ري املنا .
وأشـــارت اياـــة املشـــورة كـــذلك إىل أمهيـــة عمـــل األوســـاا الاتميـــة واياـــة املنـــا  يف إتـــار  -47

أعـةه. وشـجات  42موا يع الجتمـاع الااشـر لتحـوار املتاتـري ابلبحـوث املشـار إليإـا يف الفقـرة 
 األتراَف واملنظمات املانية عتق سد الث رات وتتبية الحتياجات بش ن ما يت  

 اايدة الوصول املفتوح إىل البيا ت املإمة عن املنا ؛ )أ( 
أوج  أتور النظم اشيكولوجية األر ية والبحرية والساحتية وا،ضرية بت ري املنـا   )ب( 

ـــنظم اشيكولوجيـــةق  ـــنإم القائمـــة عتـــق ال ـــة ال ـــرار بـــ  إجـــراءات التخفيـــف وأمهي وخباصـــة أوجـــ  الت
 والتكيف وما يتصل بذلك من فوائد مشرتكة؛

الت ــــريات الســــرياة يف مشــــإد الطاقــــة املتجــــددة وآاثراــــا عتــــق تقيــــيم خيــــارات  )ج( 
 التخفيف وفوائداا املشرتكة؛

__________ 

املنــا  ت ــري ق واحمليطــات وال ــةف اجلتيــدي يف منــا  مت ــريةــا يف ذلــك اجلإــود املتاتقــة ابلتقــارير اخلاصــة بشــ ن  (27)
 2019تنقيحـــات عـــام (ق و5-1)التقريـــر اخلـــال  درجـــة ماويـــة 1,5الحـــرتار الاـــامل  ةـــا ياـــادل ق وواألرا ـــ 

ق وتقريــر عــن اياــة املنــا  بشــ ن قــوائم اجلــرد الوتنيــة ل ــااات الدفياــة 2006لتمبــادت التوجيإيــة الصــادرة يف عــام 
  .http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtmlالتقييم السادس هلياة املنا ؛ انظر  

  الصادر عن اياة املنا  يف املرفري الثاين لتمقرر. 5-1انظر اششارات إىل التقرير اخلال  (28)
  .https://www.wcrp-climate.org/wgcm-cmip/wgcm-cmip6انظر  (29)
  ./http://www.cordex.orgانظر  (30)
  ./http://citiesipcc.orgانظر  (31)

http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml
https://www.wcrp-climate.org/wgcm-cmip/wgcm-cmip6
http://www.cordex.org/
http://citiesipcc.org/
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دور احمليطـــات يف النظـــام املنـــاخ  الاـــامل ق ةـــا يشـــمل دوراـــا يف رصـــيد الطاقـــة  )د( 
  ودورة الكربونق واملاثر املتصتة  مور منإا امض احمليطات وارتفـاع مسـتوى سـطا البحـر الاامل

وخـــدمات الـــنظم اشيكولوجيـــةق ابلنظـــر إىل إعـــةن األمـــم املتحـــدة عـــن عقـــد األمـــم املتحـــدة لاتـــوم 
(ق الــذي ستنســق  جلنــة اليونســكو لاتــوم 2021-2030احمليطــات مــن أجــل التنميــة املســتدامة )

 ؛(32)احمليطات
 الت ريات السرياة ا،ديثة واجلارية يف منطقة القطب الشمايل؛ )ه( 
 ؛(33)اتيل دورة الكربون الااملية )و( 
البحـــوثق عتـــق النحـــو املبـــ  يف إتـــار بنـــود جـــدول األعمـــال األخـــرى وعتـــق  )ا( 

 .(35)ةوجب التفاقية (34)النحو احملدد من اهلياات املنش ة
. ورحبـــت بامـــل (36)املتحـــة إىل تازيـــز التصـــال الاتمـــ  ولحظـــت اياـــة املشـــورة ا،اجـــة -48

األوســاا الاتميــة يف عــال التصــال الاتمــ ق ةــا يف ذلــك باــض األمثتــة املبتــمب عنإــا يف الجتمــاع 
 الااشر لتحوار املتاتري ابلبحوثق من أجل دعم اشجراءات املتخذة ةوجب اتفاق ابريس.

والشــبكات اشقتيميــة وأمهيــة تــوفري املاــارف  وأشــارت اياــة املشــورة إىل أمهيــة املاسســات -49
وتبادهلـــا عتـــق الصـــايد اشقتيمـــ  والـــوتن واحملتـــ . وذكـــرت أيضـــاا أن املبـــادرات اشقتيميـــة املتاتقـــة 
ابلتصال الاتم  ستكون قّيمةق وستنظم بتااون وويري مع املنظمات والشبكات البحثية اشقتيميـة 

املاليــــة. وحثــــت األتــــراَف عتــــق مواصــــتة الامــــل مــــع  وجإــــات مانيــــة أخــــرىق رانــــاا بتــــوافر املــــوارد
 األوساا الاتمية.

وشجات اياة املشورة األتراف عتق دعـم البحـوث املتاـددة التخصصـات لتيسـري عمـل  -50
األوساا الاتميـة مـع األوسـاا املانيـة ابلسياسـات واجلإـات املانيـة األخـرى واجملتماـات احملتيـة يف 

 إتار اتفاق ابريس.سبيل ا اذ إجراءات مستنرية يف 
يف اجلوانـب  (37)وأشارت اياة املشورة إىل أمهية ماارف الشاوب األصتية واملاارف التقتيدية -51

 ذات الصتة من البيا ت والبحوث الاتميةق ويف التواصل داخل اياة التفاعل ب  الاتوم والسياسات.

__________ 

 .http://en.unesco.org/ocean-decadeانظر  (32)
أعــــــةه(  26انظــــــر املاتومــــــات املســــــتقاة مــــــن الجتمــــــاع الااشــــــر لتحــــــوار املتاتــــــري ابلبحــــــوث )انظــــــر ا،اشــــــية  (33)

 .https://www.globalcarbonproject.orgو
 .https://unfccc.int/node/15859انظر  (34)
( ومبـــــــــادرة ليمـــــــــا )انظـــــــــر https://unfccc.int/nwpةـــــــــا يف ذلـــــــــك يف إتـــــــــار بـــــــــر مم عمـــــــــل نـــــــــريوب )انظـــــــــر  (35)

http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/LAKI-methodology.aspx ومنـــــــرب اجملتماـــــــات احملتيـــــــة )
 (.https://unfccc.int/node/65106والشاوب األصتية )انظر 

)انظـــــــر  2انظــــــر املاتومــــــات املســــــتقاة مـــــــن الجتمــــــاع الااشــــــر لتحــــــوار املتاتـــــــري ابلبحــــــوث بشــــــ ن املو ــــــوع  (36)
https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-research-dialogue-rd-10 واألنشطة املضطتع جا يف إتـار )

 (.https://unfccc.int/node/10596الامل من أجل التمك  املناخ  )انظر 
ةـــــــــــــا فيإـــــــــــــا املاـــــــــــــارف احملــــــــــــــددة يف إتـــــــــــــار منـــــــــــــرب اجملتماـــــــــــــات احملتيــــــــــــــة والشـــــــــــــاوب األصـــــــــــــتية؛ انظــــــــــــــر  (37)

https://unfccc.int/node/65106. 

http://en.unesco.org/ocean-decade
https://www.globalcarbonproject.org/
https://unfccc.int/node/15859
https://unfccc.int/nwp
http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/LAKI-methodology.aspx
https://unfccc.int/node/65106
https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-research-dialogue-rd-10
https://unfccc.int/node/10596
https://unfccc.int/node/65106
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إىل البحــــوث املتاتقــــة بت ــــري وأقــــرت اياــــة املشــــورة  مهيــــة اســــتمرار وتازيــــز الــــدعم املقــــدم  -52
 املنا ق ةا يف ذلك تازيز القدرات البحثيةق ل سيما يف البتدان النامية.

وتتبت اياة املشورة إىل رئيسإا إعداد تقرير موجز عن الجتماع الااشر لتحوار املتاتـري  -53
 (.2019ابلبحوث وإاتحت  قبل اناقاد دور ا اخلمس  )حزيران/يوني  

ق يف موعـــد (38)ة املشـــورة األتـــراف إىل أن تقـــدم عـــرب بوابـــة تقـــدمي املاتومـــاتودعـــت اياـــ -54
ق آراءاـــا بشـــ ن املوا ـــيع والعتبـــارات املمكـــن تناوهلـــا يف 2019كـــانون الثاين/ينـــاير   15أقصـــاه 

إتار اجتماعـات ا،ـوار املتاتـري ابلبحـوثق الـ  سـتاقد ابلتـزامن مـع دور ـا اخلمسـ  ومـا باـداا. 
اشسإامات املوا يع املتناولة والاروا املقدمة يف الجتماعات السابقة لتحـوار وينب   أن تراع  

املتاتري ابلبحوثق واملوا يع املقرتح تناوهلا يف الجتماعات املقبتةق وا  مارو ة يف مرفـري املـذكرة 
 أعةه. 41اشعةمية املشار إليإا يف الفقرة 

 ة نرب اجملتمعاق احمللية والشعوب ا صلي -سابعاا  
 من جدول األعمال( 7)البند 

 املداوالق -1 
نظرت اياة املشورة يف اذا البنـد مـن جـدول األعمـال يف جتسـتيإا األوىل والثالثـة. واتفقـت  -55

اهلياةق يف جتستإا األوىلق عتق النظر يف اذا البند من جدول األعمال يف إتار مشاورات غـري رمسيـة 
كـرايف مـع السـيد فـولر. ويف اجلتسـة الثالثـةق نظـرت اياـة املشـورة يف   - تشرتك يف تيسرياا السيدة أن ري

الســتنتاجات الــواردة أد ه واعتمــد ا. وأدىل ببيــا ت  ثتــو فانيــة أتــرافق ةــن فــيإم  ثــل اــدث 
 .(39)والص  77 الـابسم الااد األوروب ودول  األعضاء وآخر ابسم عموعة 

 االستنتاجاق -2 
املشــورة ابلتبــادل املثمــر الــذي جــرى خــةل حتقــة عمــل أصــحاب املصــتحة أقــرت اياــة  -56

 .(40)املتاددين املاقودة أوناء الدورة بش ن تنفيذ مإام منرب اجملتماات احملتية والشاوب األصتية
وأحاتـــت اياـــة املشـــورة عتمـــاا مـــع التقـــدير ابلـــدعم املقـــدم مـــن عتـــس واراء دول  ـــال أورواب  -57

 أعةه. 56إتار املنربق والدعم املقدم من كندا ،تقة الامل املشار إليإا يف الفقرة  لتامل املضطتع ب  يف
واتفقــت اياــة املشــورة عتــق مواصــتة النظــر يف اــذه املســ لة يف دور ــا التاســاة واألرباــ ق  -58

املتاتقـة ابلستناد إىل ن) مشروع املقرر الذي اقرتح  امليسران املتشاركان لتمشاورات غـري الرمسيـة 
 .(41)جذا البند من جدول األعمال

__________ 

(38) https://unfccc.int/submissions_and_statements. 
 أعةه. 3وا،اشية  6أعديَل ببيا ت إ افية خةل اجلتسة الاامة املشرتكة؛ انظر الفقرة  (39)
-https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-andانظـــــــــــــــــــــــر  (40)

meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-

indigenous-peoples-platform. 
ـــــــايل   (41) ـــــــراب  الت -https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-changeمتـــــــاح يف ال

conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-11. 

https://unfccc.int/submissions_and_statements
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-11
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-11
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-11
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 عم  كورونيفيا املشةك بشأ  ال راعة -اث ناا  
 من جدول األعمال( 8)البند 

 املداوالق -1 
نظرت اياة املشورة يف اذا البند من جدول األعمـال يف جتسـتيإا األوىل والثالثـة. وكـان  -59

تفقـــت اياـــة املشـــورة يف جتســـتإا األوىل عتـــق . وا(42)مارو ـــاا عتيإـــا الورقـــات املتاتقـــة جـــذا البنـــد
املماول من جدول أعمال الدورة الثامنة  10النظر يف اذا البند من جدول األعمال مقرت ا ابلبند 

واألرباــ  هلياــة التنفيــذ يف إتــار مشــاورات غــري رمسيــة يتشــارك يف تيســرياا الســيد ايكــ  غراهنــو  
و(. وأدىل ببيــان  ثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم )فنتنــدا( والســيدة ميةغــروس ســاندوفال )بــري 

 املتحدة. ويف اجلتسة الثالثةق نظرت اياة املشورة يف الستنتاجات الواردة أد ه واعتمد ا.

 االستنتاجاق -2 
لتفاقيـــــة واســـــتإتتاق وفقـــــاا مـــــن ا 10و 9أشـــــارت اياـــــة التنفيـــــذ واياـــــة املشـــــورة إىل املـــــادت   -60

مل كورونيفيا املشرتك بش ن الزراعةق آخـذت  يف العتبـار أوجـ   ـاف الزراعـة ق ع23-م أ/4 لتمقرر
. ورحبتــا ابملاتومــات املقدمــة مــن (43)إااء ت ــري املنــا  والــنإعم الراميــة إىل مااجلــة مســ لة األمــن ال ــذائ 

 .(44)األتراف واجلإات املاتمدة بصفة مراقب عن الاناصر ال  جيب إدراجإا يف اذا الامل
وتتبت اهلياتان إىل األمانة أن تنظم حتقات الامل املشار إليإا يف املرفري األول ابلتزامن مـع  -61

 الدورات احملددة. وشجاتا اجلإات املاتمدة بصفة مراقب عتق املشاركة يف حتقات الامل اذه.
وأحاتـــت اهلياتـــان عتمـــاا  مهيـــة مســـائل تشـــملق عتـــق ســـبيل املثـــال ل ا،صـــرق املـــزارع   -62
شــــاون اجلنســــانية والشــــباب واجملتماــــات احملتيــــة والشــــاوب األصــــتيةق وشــــجاتا األتــــراف عتــــق وال

أخذاا يف العتبار عند تقدمي املسامهات وخةل حتقات الامل املنظمة يف إتـار عمـل كورونيفيـا 
 املشرتك بش ن الزراعة.

إـــا يف املرفـــري وتتبـــت اهلياتـــان إىل األمانـــة أن تاـــّد تقريـــراا عـــن كـــل حتقـــة عمـــل مشـــار إلي -63
 األول لتنظرا في  يف دورتيإما التت  تاقبان الدورت  التت  تنظدمع حتقات الامل ابلتزامن ماإما.

ق تتبـــت اهلياتــــان أيضـــاا إىل األمانــــة أن تــــدعو 23-م أ/4مـــن املقــــرر  1وعمـــةا ابلفقــــرة  -64
حتقات الاملق ول سـيما  ثت  اهلياات املنش ة ةوجب التفاقية إىل املسامهة يف الاملق وحضور 

 .23-م أ/4)أ( من املقرر 2حتقة الامل األوىلق بش ن الفقرة 
ودعـت اهلياتـان األتـراف واجلإـات املاتمـدة بصـفة مراقـب إىل أن تقـدم عـرب بوابـة تقــدمي  -65

ق خبصـــول كـــل حتقـــة عمـــل مشـــار إليإـــا يف املرفـــري األولق آراءاـــا بشـــ ن مو ـــوع (45)املاتومـــات
ملوعــــد النإــــائ  احملــــدد يف املرفــــري األول. ودعــــت اهلياتــــان أيضــــاا األتــــراف حتقــــة الامــــل حبتــــول ا

ق آراءاـــا بشـــ ن 2020أيتول/ســـبتمرب  28واجلإـــات املاتمـــدة بصـــفة مراقـــب إىل أن تقـــدمق حبتـــول 
__________ 

 أعةه. 7انظر ا،اشية  (42)
 .1ق الفقرة 23-م أ/4املقرر  (43)
 أعةه. 7ظر ا،اشية ان (44)
 أعةه. 38انظر ا،اشية  (45)
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ق وبشــ ن التقــدم احملــرا يف عمــل كورونيفيــا املشــرتك 23-م أ/4املوا ــيع املقبتــة غــري الــواردة يف املقــرر 
 .23-م أ/4من املقرر  4نظر فيإا يف تقرير اهليات  إىل ما،ر األتراف وفقاا لتفقرة بش ن الزراعة لت

واتفقــــت اهلياتــــان عتــــق مواصــــتة نظرمهــــا يف اــــذا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف الــــدورة  -66
 (.2018التاساة واألربا  لكل منإما )كانون األول/ديسمرب 

املرتتبـة يف امليزانيـة عتـق األنشـطة الـ  ستضـطتع وأحاتت اهلياتان عتماا ابملاثر التقديريـة  -67
أعــــــةه. وتتبتــــــا إىل األمانــــــة أن تضــــــطتع  61جــــــا األمانــــــة عتــــــق النحــــــو املشــــــار إليــــــ  يف الفقــــــرة 

 ابشجراءات املطتوبة يف اذه الستنتاجات راناا بتوافر املوارد املالية.

 أتوّي تنفيذ تدابّي التصدي -اتسعاا  
 األعمال(من جدول  9)البند 

 املنتدى احملسر  وبر  م العم  -بلف 
 )أ( من جدول األعمال(9)البند الفرع  

 املداوالق -1 
نظــــرت اياــــة املشــــورة يف اــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل  -68

رةق . واتفقـــت اياـــة املشـــو (46)والثالثـــة. وكـــان مارو ـــاا عتيإـــا الورقـــات املتاتقـــة جـــذا البنـــد الفرعـــ 
ل األعمــــــال مقــــــرت ا ابلبنــــــد جتســــــتإا األوىلق عتــــــق النظــــــر يف اــــــذا البنــــــد الفرعــــــ  مــــــن جــــــدو  يف

)أ( املماوـــل مـــن جـــدول أعمـــال الـــدورة الثامنـــة واألرباـــ  هلياـــة التنفيـــذ. واتفقـــت اياـــة 17 الفرعـــ 
ق إىل املشورة أيضاا عتق أن يدعو رئيسإا ورئـيس اياـة التنفيـذق السـيد إميانويـل دلميـن )إسـواتين(

اناقاد الجتماع اخلامس لتمنتـدى احملسـن يف إتـار فريـري اتصـال تشـرتك يف رلسـت  السـيدة  اتليـا  
كوشــكو )أوكرانيــا( مــع الســيد أندريــ  مــاركو )بنمــا(. ويف اجلتســة الثالثــةق نظــرت اياــة املشــورة يف 

 الستنتاجات الواردة أد ه واعتمد ا.

 االستنتاجاق -2 
واياة التنفيذ الجتماع اخلامس لتمنتدى احملسدن املاـن بتـ وري تنفيـذ  عقدت اياة املشورة -69

 تدابري التصدي.
وأعربــت اياــة املشــورة واياــة التنفيــذ عــن امتناهنمــا لتخــرباء مــن البتــدان املتقدمــة والبتــدان  -70

 الناميــةق وكــذلك مــن املنظمــات ا،كوميــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــةق عتــق مســامهتإم التقنيــة يف
أاير/  1نيســــان/أبريل إىل  30حتقــــة الامــــل التدريبيــــة الــــ  عقــــدت أونــــاء املنتــــدى يف الفــــرتة مــــن 

بش ن استخدام أدوات النمذجة القتصادية املرتبطة ةجالت بـر مم عمـل املنتـدى  2018 مايو
ـــن. وتتبـــت اهلياتـــان إىل األمانـــة أن تاـــّد تقريـــراا عـــن حتقـــة الامـــل لتنظـــر فيـــ  خـــةل الـــد ورة احملسد

 التاساة واألربا  لكل منإما.

__________ 

 أعةه. 7انظر ا،اشية  (46)
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وأحاتــت اهلياتــان عتمــاا ةــا أعربــت عنــ  األتــراف واجلإــات املاتمــدة بصــفة مراقــب مــن  -71
ــن الــذي ســياقد أونــاء الــدورة (47)آراء تــرد يف ورقا ــا ق بشــ ن نطــاق اســتاراا عمــل املنتــدى احملسد

 التاساة واألربا  لكل منإما.
ضـاا ةناقشـات األتـراف الـ  جـرت أونـاء املنتـدى بشـ ن نطـاق وأحاتت اهلياتان عتماا أي -72

أعـةه.  71وعمتية استاراا عمل املنتدى احملسدنق ابلستناد إىل الورقات املشار إليإـا يف الفقـرة 
واتفقـــت اهلياتـــان عتـــق نطـــاق الســـتاراا بصـــي ت  الـــواردة يف املرفـــري الثـــاينق الـــ  تشـــكل الـــدليل 

 سن.لستاراا عمل املنتدى احمل
ودعـت اهلياتـان األتـراف واجلإـات املاتمـدة بصـفة مراقـب إىل أن تقـدم عـرب بوابـة تقــدمي  -73

ق آراءاـــا بشــــ ن أعمـــال املنتــــدى احملســـن عتــــق 2018أيتول/ســــبتمرب  21ق حبتـــول (48)املاتومـــات
دد أساس نطاق السـتاراا املتفـري عتيـ  ابلصـي ة الـواردة يف املرفـري الثـاينق وتتبتـا إىل األمانـة أن تعاـ

تقريراا توليفياا استناداا إىل الورقات املقدمـةق ب يـة توجيـ  مناقشـات األتـراف بشـ ن اسـتاراا عمـل 
 أعةه. 71املنتدى احملسن املشار إلي  يف الفقرة 

واتفقت اهلياتان عتق إجراء استاراا مدت  يوم واحد لامل املنتدى احملّسن ابلتـزامن مـع  -74
 منإما من أجل استكمال استاراا عمل املنتدى احملسن.الدورة التاساة واألربا  لكل 

وأشــــارت اهلياتــــان إىل أن القــــرار املتاتــــري ابملنتــــدى الــــذي  ــــدم اتفــــاق ابريــــس ســــيتخذه  -75
(  2018ما،ر/اجتمــاع أتــراف ابريــس يف اجلــزء الثالــث مــن دورتــ  األوىل )كــانون األول/ديســمرب 

املنتدى يف خدمة اتفاق ابريـس. ولحظـت  كجزء من بر مم عمل اتفاق ابريسق وعندئذ سيبدأ
ق 21-م أ/11اهلياتـــان أيضـــاا أن نتـــائم اســـتاراا املنتـــدى احملســـنق عتـــق النحـــو املبـــ  يف املقـــرر 

شــد بــر مم الامــل والطرائــري اخلاصــة ابملنتــدى الــذي  ــدم التفاقيــة وبروتوكــول كيوتــو واتفــاق  سرتع
حدد يف الــــدورة التاســـاة واألرباــــ  لكــــل ابريـــس. وأشــــارت اهلياتـــان كــــذلك إىل أن األتــــراف ســـت

 منإما األنشطة اجلديدة الرامية إىل تنفيذ بر مم الامل املتاتري بت وري تنفيذ تدابري التصدي.

طرائري املنتدى املعين بتأوّي تنفيذ تةدابّي التصةدي وبةر  م عملة  ووهائفة  جوجةب  -ابم 
 اتفاق ابريس
 )ب( من جدول األعمال(9)البند الفرع  

 املداوالق -1 
نظــــرت اياــــة املشــــورة يف اــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل  -76

ـــة التنفيـــذ ـــة املشـــورة وايا . (49)والثالثـــة. وكـــان مارو ـــاا عتيإـــا وويقـــة غـــري رمسيـــة أعـــداا رئيســـا ايا
واتفقــت اياــة املشــورة يف جتســتإا األوىل عتــق النظــر يف اــذا البنــد الفرعــ  مــن جــدول األعمــال 

)ب( املماوــل مــن جــدول أعمــال الــدورة الثامنــة واألرباــ  هلياــة التنفيــذق 17مقــرت ا ابلبنــد الفرعــ  

__________ 

 أعةه. 7انظر ا،اشية  (47)
 أعةه. 38انظر ا،اشية  (48)
(49) SB48.informal.1.  
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الثـةق وعتق إنشاء فريري اتصال تشرتك يف رلست  السيدة كوشكو مع السيد ماركو. ويف اجلتسـة الث
  نظرت اياة املشورة يف الستنتاجات الواردة أد ه واعتمد ا.

 االستنتاجاق -2 
واصـــتت اياـــة املشـــورة واياـــة التنفيـــذ مـــداول ماق عتـــق أســـاس الوويقـــة غـــري الرمسيـــة الـــ   -77

ق فيما يتاتري بطرائري املنتدى املاـن بتـ وري تنفيـذ تـدابري التصـدي وبـر مم عمتـ  (50)أعداا رئيسامها
ق وبنـاءا عتـق تتـب اياـة 21-م أ/1مـن املقـرر  34وو ائف  ةوجب اتفاق ابريسق عمةا ابلفقـرة 

 .(51)املشورة واياة التنفيذ يف الدورة الساباة واألربا  لكل منإما
واتفقت اهلياتان عتق مواصتة الامل بش ن اذه املس لة يف اجلزء الثاين من الدورة الثامنـة  -78

عتـق أسـاس الصـي ة املنقحـة مـن وويقـة رئيسـيإما غـري الرمسيـةق الـ  أعـداا  واألربا  لكل منإمـاق
الرئيسان املتشاركان لفريري التصال بش ن اذين البنـدين الفـرعي  مـن جـدويل األعمـال يف الـدورة 

. وأشـارت اهلياتـان إىل أن  تـوى الصـي ة املنقحـة مـن وويقـة (52)الثامنة واألربا  لكـل اياـة منإمـا
  الرمسية ل ميثل توافقاا يف املراء ب  األتراف.رئيسيإما غري

واتفقــت اهلياتــان عتــق أن تتضــمن التوصــيةق الــ  تعاــدا يف إتــار اــذين البنــدين الفــرعي  مــن  -79
جدويل األعمال لك  ينظر فيإا ما،ر/اجتمـاع أتـراف ابريـس وياتمـداا يف دورتـ  األوىلق نصـاا يـوعز 

 اذ اخلطوات اشجرائية الةامة لتمك  املنتـدى املاـن بتـ وري تنفيـذ إىل ما،ر/اجتماع أتراف ابريس اب
  .21-م أ/1من املقرر  34و 33تدابري التصدي من خدمة اتفاق ابريس عمةا ابلفقرت  

    بروتوكو  كيوتو 2   املادة  3املسائ  املتعلقة ابلفقرة  -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(9)البند الفرع  

املشــــورة يف اــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل  نظــــرت اياــــة -80
ـــرى املناقشـــات املو ـــوعية  والثالثـــة. واتفقـــت اهلياـــة يف جتســـتإا األوىل عتـــق اقـــرتاح الـــرئيس  ن جتع

ـــــة  قاملتاتقـــــة جـــــذا البنـــــد الفرعـــــ  يف املنتـــــدى احملســـــن املاـــــن بتـــــ وري تنفيـــــذ تـــــدابري التصـــــدي مقرتن
)أ( من جدول األعمال. وأبتمب الرئيسع اياـَة املشـورةق 9إتار البند الفرع  جة يف ابملناقشات املندر 

يف اجلتسة الثالثةق بادم اخلتول إىل استنتاجات  ددة بش ن اذه املس لة. وبناءا عتق مقرتح من 
 الرئيسق اتفقت اهلياة عتق مواصتة نظراا يف اذه املس لة يف دور ا التاساة واألربا .

__________ 

 .https://unfccc.int/documents/75392متاحة يف الراب  التايل   (50)
 .130ق الفقرة FCCC/SBI/2017/19ق والوويقة 77ق الفقرة FCCC/SBSTA/2017/7الوويقة  (51)
 .https://unfccc.int/documents/65148متاحة يف الراب  التايل   (52)

https://unfccc.int/documents/75392
https://unfccc.int/documents/65148
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 لقضااي املنإجية جوجب االتفاقيةا -عاشراا  
 من جدول األعمال( 10)البند 

تنقيح املبادئ التوجيإية لالتفاقية اإلطارية بشأ  اإلبالغ ع  قوائم اورد السنوية  -بلف 
 لألطراف املدرجة يف املرفري ا و  لالتفاقية

 )أ( من جدول األعمال(10)البند الفرع  

 املداوالق -1 
رة يف اــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل نظــــرت اياــــة املشــــو  -81

. واتفقـت اياـة املشـورةق يف جتسـتإا (53)والثالثة. وكـان مارو ـاا عتيإـا الورقـات املتاتقـة جـذا البنـد
األوىلق عتق النظر يف اذا البند الفرع  من جدول األعمال يف إتار مشاورات غري رمسية تشـرتك 

 الثالثـةق اجلتسـة ويف ا بيبـا  )فنتنـدا( مـع السـيد واشـنطن ااكـاات )امبـابوي(.يف تيسرياا السيدة ريت
 .واعتمد ا أد ه الواردة الستنتاجات يف املشورة اياة نظرت

 االستنتاجاق -2 
واصـتت اياـة املشـورة نظراـا يف اـذه املسـ لة. ورحبـت ابملاتومـات املقدمـة مـن األتـراف  -82

 .(54)اشبةد عن منتجات اخلشب املقطوععن جتارجا وآرائإا يف 

ورحبـــت اياـــة املشـــورة أيضـــاا ابملاتومـــات احملدوـــة املقدمـــة مـــن األتـــراف عـــن جتربتإـــا يف  -83
عـن اياـة املنـا  بشـ ن  2006لتمبـادت التوجيإيـة الصـادرة يف عـام  2013 متحري عـاماستخدام 

إلي  فيما يت  ةتحري األرا ـ  الرتبـة( )املشار  قوائم اجلرد الوتنية ل ااات الدفياة  األرا   الرتبة
يف إتــار إبةغإــا عــن قــوائم جــرد غــااات الدفياــة. وشــجات اياــة املشــورة األتــراف عتــق مواصــتة 
اكتســـاب اخلـــربة يف اســـتخدام متحـــري األرا ـــ  الرتبـــة يف إتـــار إبةغإـــا عـــن قـــوائم جـــرد غـــااات 

 الدفياة.

انباـــااثت اثين أكســـيد الكربـــون و قشـــت اياـــة املشـــورة مســـ لة اشبـــةد عـــن تقـــديرات  -84
وعمتيات إاالتإا املتصتة ةنتجات اخلشب املقطوعق ةا يف ذلك جتارب األتراف يف اشبـةد عـن 
تتـــك التقـــديرات ويف ربطإـــا بتقـــديرات األرا ـــ  ا،رجيـــةق آخـــذة يف اعتباراـــا اشســـإامات املشـــار 

زيــز فإــم الــنإم املختتفــة املبينــة يف أعــةه. وأشــارت إىل أمهيــة املناقشــات يف تا 82إليإــا يف الفقــرة 
عـــن اياـــة املنـــا  بشـــ ن قـــوائم اجلـــرد الوتنيـــة ل ـــااات  2006 املبـــادت التوجيإيـــة الصـــادرة يف عـــام

ـــــة ـــــل تقـــــديرات الدفيا ـــــث تضـــــخيم أو تقتي ـــــة لســـــتخدام هنعـــــم خمتتفـــــة مـــــن حي ق والتباـــــات املمكن
 النباااثت من منتجات اخلشب املقطوع وعمتيات إاالتإا.

قــت اياــة املشــورة عتــق مواصــتة نظراــا يف اــذه املســ لة يف دور ــا ا،اديــة واخلمســ  واتف -85
 (.2019)تشرين الثاين/نوفمرب 

__________ 

 .أعةه 7انظر ا،اشية  (53)
 أعةه. 7انظر ا،اشية  (54)



FCCC/SBSTA/2018/4 

GE.18-11001 22 

املبادئ التوجيإية لالستعراض التقين للمعلو اق املبلغ هبةا جوجةب االتفاقيةة فيمةا  -ابم 
املقد ة يتص  بقوائم جرد غازاق الدفيئة وتقارير فةة السنتني والبالغاق الوطنية 

    ا طراف املدرجة يف املرفري ا و  لالتفاقية
 )ب( من جدول األعمال(10)البند الفرع  

 املداوالق -1 
نظــــرت اياــــة املشــــورة يف اــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل  -86

مــن جـــدول  والثالثــة. واتفقــت اياـــة املشــورة يف جتســـتإا األوىل عتــق النظــر يف اـــذا البنــد الفرعـــ 
 ويف األعمــال يف إتــار مشــاورات غــري رمسيــة تشــرتك يف تيســرياا الســيدة بيبــا  مــع الســيد ااكــاات.

 .واعتمد ا أد ه الواردة الستنتاجات يف املشورة اياة نظرت الثالثةق اجلتسة

 االستنتاجاق -2 
بناءا عتق تتب من ما،ر األتراف -87

إجـراء استارا ـات ق نظرت اياة املشورة يف جتربة (55)
مكتبيــة لقــوائم جــرد غــااات الدفياــة مــع مراعــاة الســتنتاجات ذات الصــتة املنبثقــة مــن اجتماعــات 

 .(56)2017خرباء الستاراا الرئيسي  املاني  بقوائم جرد غااات الدفياة حىت عام 
وأحاتــت اياــة املشــورة عتمــاا ابســتنتاجات الجتمــاع اخلــامس عشــر خلــرباء الســتاراا  -88

ق ورحبــت ابملاتومــات املتاتقــة ابلتحســينات الــ  (57)الرئيســي  املانيــ  بقــوائم جــرد غــااات الدفياــة
شـــــإداا إجـــــراء الستارا ـــــات املكتبيـــــةق واعرتفـــــت  ن  ـــــمان وجـــــود عـــــدد كـــــاف مـــــن خـــــرباء 

 الستارا ات املكتبية ميثل أحد التحدايت ال  تواجإإا األمانة.
إىل تشــــــجيع وتيســــــري مشــــــاركة خربائإــــــا املايدنــــــ  يف ودعــــــت اياــــــة املشــــــورة األتــــــراف  -89

الستارا ـــات املكتبيـــة لتمكـــ  األمانـــة مـــن تنظـــيم استارا ـــات مكتبيـــة باـــدد كـــاف مـــن اخلـــرباء 
 و مان التواان اجل رايف يف أفرقة خرباء الستاراا.

 ولحظت اياة املشورة انطةقاا من استنتاجات اجتماعـات خـرباء السـتاراا الرئيسـي  -90
أعـــةه أن تنظـــيم الستارا ـــات املكتبيـــة قـــد اســـتفاد مـــن اشجـــراءات  87املشـــار إليإـــا يف الفقـــرة 

املقرتحـة يف تتـك السـتنتاجات. ودعــت اياـة املشـورة خـرباء الســتاراا الرئيسـي  املانيـ  بقــوائم 
بيـــةق جـــرد غـــااات الدفياـــة إىل مواصـــتة النظـــر أونـــاء اجتماعـــا م يف جتربـــة إجـــراء استارا ـــات مكت

 واقرتاح سبل لتفايل الستارا ات عتق حنو أفضل.

__________ 

 .15ق الفقرة 20-م أ/13املقرر  (55)
-https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reportingالســتنتاجات متاحــة يف الــراب  التــايل   (56)

and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/review-process وترد .
ابــــــع عشــــــر أيضــــــاا يف مرفقــــــات اســــــتنتاجات الجتماعــــــات ا،ــــــادي عشــــــر والثــــــاين عشــــــر والثالــــــث عشــــــر والر 

 FCCC/SBSTA/2016/INF.11و FCCC/SBSTA/2015/INF.9و FCCC/SBSTA/2014/INF.17 الواثئــــــــــــــــــــري
  ق عتق التوايل.FCCC/SBSTA/2017/INF.8و

من الستنتاجاتق املتاحة يف الراب  التايل   12-9انظر الفقرات  (57)
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/review_process/application/pdf/g

hg-lrs-2018-conclusions_recommendations.pdf. 

https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/review-process
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/review-process
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/review-process
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/review_process/application/pdf/ghg-lrs-2018-conclusions_recommendations.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/review_process/application/pdf/ghg-lrs-2018-conclusions_recommendations.pdf
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 واتفقت اياة املشورة عتق مواصتة نظراا يف اذه املس لة يف دور ا ا،ادية واخلمس . -91

 االنبعااثق النامجة ع  الوقود املستخَدم يف الطّيا  والنق  البحري الدوليني -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(10)البند الفرع  

 داوالقامل  
نظــــرت اياــــة املشــــورة يف اــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل  -92

والثالثة. وكان مارو ـاا عتيإـا الورقتـان املقـدمتان مـن اشيكـاو واملنظمـة البحريـة الدوليـة بشـ ن اـذا 
ات مـع . واتفقت اياة املشورةق يف جتستإا األوىلق عتق أن جيري رئيسـإا مشـاور (58)البند الفرع 

األتــــراف املإتمــــة بشــــ ن اــــذه املســــ لة وياــــرا مشــــاريع الســــتنتاجات عتــــق اهلياــــة. وأدىل  ــــثة 
. ولحظــــت اياــــة املشــــورة يف جتســــتإا الثالثــــة أن (59)اشيكــــاو واملنظمــــة البحريــــة الدوليــــة ببيــــان 

  مـن مشـروع النظـام الـداخت 16األتراف   تتمكن من التفاق عتق استنتاجات؛ ووفقاا لتمـادة 
املامـول بــ ق سـيعدرج اــذا البنــد الفرعـ  يف جــدول األعمـال املاقــت لتــدورة املقبتـة )الــدورة التاســاة 

ترفـااق مـن بينإـا  14(. وأدىل ببيا ت  ثتو 2018واألرباون هلياة املشورةق كانون األول/ديسمرب 
 ق وعموعــــة بيــــا ت ابســــم اجملموعــــة األفريقيــــةق وعموعــــة الرباايــــل وجنــــوب أفريقيــــا واهلنــــد والصــــ

والصـــ ق والرابطـــة املســـتقتة  77 الســةمة البيايـــةق والاـــاد األوروب ودولــ  األعضـــاءق وعموعـــة الـــ
 .(61) (60)لبتدان أمريكا الةتينية والكارييب

القضةةااي املنإجيةةة جوجةةب بروتوكةةو  كيوتةةو  اسةةتخدام ا را ةة  وتغيةةّي  -حادي عشر
 ةة   3 ةة  املةةادة  4و 3الفقةةرتني اسةةتخدام ا را ةة  واةراجةةة، جوجةةب 

 بروتوكو  كيوتو، وجوجب آلية التنمية النظيفة
 من جدول األعمال( 11)البند 

 املداوالق -1 
نظــــرت اياــــة املشــــورة يف اــــذا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل والثالثــــة.  -93

إتــار مشــاورات غــري رمسيــة واتفقــت اياــة املشــورة يف جتســتإا األوىل عتــق النظــر يف اــذا البنــد يف 
يتشــــارك يف تيســــرياا الســــيد والــــرت أويإانتكــــاابل )أوروغــــواي( والســــيدة ابول بــــريال )فنتنــــدا(. ويف 

 اجلتسة الثالثةق نظرت اياة املشورة يف الستنتاجات الواردة أد ه واعتمد ا.

__________ 

 أعةه. 7انظر ا،اشية  (58)
 أعةه. 3أعرب ترف عن القتري إااء بيان املنظمة البحرية الدولية. انظر ا،اشية  (59)
خــةل اجلتســة الاامــة املشــرتكةق مــن بينإــا بيــا ت ابســم عموعــة الرباايــل وجنــوب أفريقيــا أعديَل ببيــا ت إ ــافية  (60)

ـــ  6والصــ ق والرابطــة املســتقتة لبتــدان أمريكــا الةتينيــة والكــارييب؛ انظــر الفقــرة  77 واهلنــد والصــ ق وعموعــة ال
 أعةه. 3أعةه وا،اشية 

موعـة السـةمة البيايـةق أن تـعدرَج بيا  ـا يف التقريـر املتاتـري تتبت وةوة أترافق مـن بينإـا تـرف اـدث ابسـم ع (61)
 أعةه. 59و 3ابلدورة. انظر ا،اشيت  
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 االستنتاجاق -2 
ن جــدول األعمــال يف دور ــا اتفقــت اياــة املشــورة عتــق مواصــتة نظراــا يف اــذا البنــد مــ -94

اخلمس ق جدف التوصية ةشاريع مقررات بش ن اذه املس لة يف سياق برامم الامل املشار إليإـا 
ق كـــ  ينظـــر فيإـــا مـــا،ر األتـــراف الاامـــل بوصـــف  7-م أإ/2مـــن املقـــرر  10و 7و 6يف الفقـــرات 

مـداا يف دورتـ  اخلامسـة اجتماع األتـراف يف بروتوكـول كيوتـو )ما،ر/اجتمـاع أتـراف كيوتـو( ويات
(ق وجــدف تقــدمي تقريــر إىل ما،ر/اجتمــاع أتــراف كيوتــو عــن 2019عشــرة )تشــرين الثــاين/نوفمرب 

 ق يف الدورة نفسإا.7-م أإ/2من املقرر  5نتائم بر مم الامل املشار إلي  يف الفقرة 

    اتفاق ابريس 6 املسائ  املتعلقة ابملادة -اثين عشر
 األعمال(من جدول  12)البند 

 ة  اتفةاق  6 ة  املةادة  2 إرشاداق بشأ  النُإم التعاونية املشةار إليإةا يف الفقةرة -بلف 
 ابريس

 )أ( من جدول األعمال(12)البند الفرع  

 املداوالق -1 
نظــــرت اياــــة املشــــورة يف اــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل  -95

. واتفقـــت اياـــة املشـــورةق يف (62)وويقـــة غـــري رمسيـــة أعـــدداا رئيســـإاوالثالثـــة. وكـــان مارو ـــاا عتيإـــا 
جتســـتإا األوىلق عتـــق النظـــر يف اـــذا البنـــد الفرعـــ  مـــن جـــدول األعمـــال يف إتـــار فريـــري اتصـــال 

يرلنـــدا( مـــع الســـيد ايـــو ســـيت  )متـــديف(. ويف اجلتســـة آيف رلســـت  الســـيدة كيتـــ  كيـــزيري ) تشـــرتك
تنتاجات الــواردة أد ه واعتمــد ا. وأدىل ببيــا ت  ثتــو أرباــة الثالثــةق نظــرت اياــة املشــورة يف الســ

  .(63)أتراف ادث أحدام ابسم االف الدول اجلزرية الص رية

 االستنتاجاق -2 
ق بتــــورة اشرشــــادات 21-م أ/1مــــن املقــــرر  36واصــــتت اياــــة املشــــورةق عمــــةا ابلفقــــرة  -96

 من اتفاق ابريس. 6من املادة  2 املتاتقة ابلنإعم التااونية املشار إليإا يف الفقرة
وأحاتـــــت اياـــــة املشـــــورة عتمــــــاا ابلوويقـــــة غـــــري الرمسيـــــة الــــــ  تتضـــــمن مشـــــاريع عناصــــــر  -97

اســتجابةا لتطتــب املقــدم يف دور ــا  (64)اشرشــادات املتاتقــة ابلــنإعم التااونيــةق الــ  أعــدداا رئيســإا
أعــــدداا الرئيســــان املتشــــاركان لفريــــري  ق وابملــــذكرة غــــري الرمسيــــة املنّقحــــة الــــ (65)الســــاباة واألرباــــ 

 .(66)التصال املان جذا البند الفرع  من جدول األعمال
__________ 

(62) SBSTA48.informal.2. 
 من جدول األعمال. 12أعديَل ببيا ت بش ن مجيع البنود الفرعية من البند  (63)
(64) SBSTA48.informal.2. 
(65) FCCC/SBSTA/2017/7 91ق الفقرة. 
(66) SBSTA48.Informal.5.v2ed متاحة يف الراب  التايل . https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/ 

bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-23. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/%20bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-23
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/%20bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-23
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/%20bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-23
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واتفقت اياة املشورة عتق مواصتة املناقشات يف اجلزء الثاين من دور ـا الثامنـة واألرباـ   -98
وأفــادت  ن املــذكرة أعــةهق  97ابلســتناد إىل املــذكرة غــري الرمسيــة املنقحــة املشــار إليإــا يف الفقــرة 

 غري الرمسية املنقحة ل ،ثل توافقاا يف املراء ول جتسد مجيع آراء األتراف.

 ة  اتفةاق  6 ة  املةادة  4 قواعد وطرائري وإجراماق اآللية املنشأة جوجب الفقةرة -ابم 
 ابريس

 )ب( من جدول األعمال(12)البند الفرع  

 املداوالق -1 
ا البنــــد الفرعــــ  مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل نظــــرت اياــــة املشــــورة يف اــــذ -99

. واتفقـــت اياـــة املشـــورةق يف (67)والثالثـــة. وكـــان مارو ـــاا عتيإـــا وويقـــة غـــري رمسيـــة أعـــدداا رئيســـإا
جتســـتإا األوىلق عتـــق النظـــر يف اـــذا البنـــد الفرعـــ  مـــن جـــدول األعمـــال يف إتـــار فريـــري اتصـــال 

ســـيت . ويف اجلتســـة الثالثـــةق نظـــرت اياـــة املشـــورة يف تشـــرتك يف رلســـت  الســـيدة كيـــزيري مـــع الســـيد 
 الستنتاجات الواردة أد ه واعتمد ا.

 االستنتاجاق -2 
ق بتــورة قواعــد وترائــري 21-م أ/1مــن املقــرر  38واصــتت اياــة املشــورةق عمــةا ابلفقــرة  -100

 من اتفاق ابريس. 6من املادة  4وإجراءات امللية املنش ة ةوجب الفقرة 
اتــت اياــة املشــورة عتمــاا ابلوويقــة غــري الرمسيــة الــ  تتضــمن مشــاريع عناصــر قواعــد وأح -101

اسـتجابةا لتطتـب املقـدم يف دور ـا  (68)امللية وترائقإا وإجراءا اق وال  أعـّداا رئـيس اياـة املشـورة
لفريــــري ق وابملــــذكرة غــــري الرمسيــــة املنّقحــــة الــــ  أعــــدداا الرئيســــان املتشــــاركان (69)الســــاباة واألرباــــ 

 .(70)التصال املان جذا البند الفرع  من جدول األعمال
واتفقت اياة املشورة عتق مواصتة املناقشات يف اجلزء الثاين من دور ـا الثامنـة واألرباـ   -102

أعـةهق وأفـادت  ن املـذكرة  101ابلستناد إىل املذكرة غري الرمسية املنقحة املشـار إليإـا يف الفقـرة 
 املنقحة ل ،ثل توافقاا يف املراء ول جتسد مجيع آراء األتراف.غري الرمسية 

__________ 

(67) SBSTA48.informal.3. 
(68) SBSTA48.informal.3. 
 .97ق الفقرة FCCC/SBSTA/2017/7الوويقة  (69)
(70) SBSTA48.Informal.6.v2ed  متاحة يف الراب  التايل .https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/ 

bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-24. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/%20bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-24
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/%20bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-24
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/%20bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-24
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 6 ة  املةادة  8 بر  م العم  يف إطار النُإم غةّي السةوقية املشةار إليإةا يف الفقةرة -جيم 
    اتفاق ابريس

 )ج( من جدول األعمال(12)البند الفرع  

 املداوالق -1 
جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل  نظــــرت اياــــة املشــــورة يف اــــذا البنــــد الفرعــــ  مــــن -103

. واتفقـــت اياـــة املشـــورةق يف (71)والثالثـــة. وكـــان مارو ـــاا عتيإـــا وويقـــة غـــري رمسيـــة أعـــداا رئيســـإا
جتســـتإا األوىلق عتـــق النظـــر يف اـــذا البنـــد الفرعـــ  مـــن جـــدول األعمـــال يف إتـــار فريـــري اتصـــال 

ثالثـــةق نظـــرت اياـــة املشـــورة يف تشـــرتك يف رلســـت  الســـيدة كيـــزيري مـــع الســـيد ســـيت . ويف اجلتســـة ال
 الستنتاجات الواردة أد ه واعتمد ا.

 االستنتاجاق -2 
ق بتـــورة مشـــروع املقـــرر 21-م أ/1مـــن املقـــرر  40واصـــتت اياـــة املشـــورةق عمـــةا ابلفقـــرة  -104

 6مـن املـادة  8املتاتـري بـرب مم الامـل املنـدرج يف إتـار الـنإعم غـري السـوقية املشـار إليإـا يف الفقـرة 
 من اتفاق ابريس.

وأحاتــت اياــة املشــورة عتمــاا ابلوويقــة غــري الرمسيــة الــ  تتضــمن مشــاريع عناصــر مشــروع  -105
اسـتجابةا لتطتــب املقـدم يف دور ـا الســاباة  (72)املقـرر املتاتـري بــرب مم الامـلق والـ  أعــداا رئيسـإا

املتشـاركان لفريـري التصـال املاـن  ق وابملذكرة غري الرمسية املنّقحة الـ  أعـدداا الرئيسـان(73)واألربا 
 .(74)جذا البند الفرع  من جدول األعمال

واتفقت اياة املشورة عتق مواصتة املناقشات يف اجلزء الثاين من دور ـا الثامنـة واألرباـ   -106
أعـةهق وأفـادت  ن املـذكرة  105ابلستناد إىل املذكرة غري الرمسية املنقحة املشـار إليإـا يف الفقـرة 

 غري الرمسية املنقحة ل ،ثل توافقاا يف املراء ول جتسد مجيع آراء األتراف.

طرائةةري حسةةاب املةةوارد املاليةةة املقد ةةة واملعبةةأة عةة  طريةةري تةةدخالق عا ةةة  -اثلث عشر
    اتفاق ابريس 9   املادة  7 وفقاا للفقرة

 من جدول األعمال( 13)البند 

 املداوالق -1 
 اــــذا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيإا األوىل والثالثــــة. نظــــرت اياــــة املشــــورة يف -107

واتفقت اياة املشورةق يف جتسـتإا األوىلق عتـق النظـر يف اـذا البنـد يف إتـار فريـري اتصـال تشـرتك 

__________ 

(71) SBSTA48.informal.4. 
(72) SBSTA48.informal.4. 
 .103ق الفقرة FCCC/SBSTA/2017/7الوويقة  (73)
(74) SBSTA48.Informal.7.v2ed  متاحة يف الراب  التايل .https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/ 

bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-25. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/%20bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-25
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/%20bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-25
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الســيد ســين  فــو )مــايل(. ويف اجلتســة الثالثــةق نظــرت يف رلســت  الســيدة دلفــ  إيــرو )فرنســا( مــع 
 ات الواردة أد ه واعتمد ا.اياة املشورة يف الستنتاج

 االستنتاجاق -2 
رحبــت اياــة املشـــورة ابلامــل املتاتــري بطرائـــري حســاب املــوارد املاليـــة املقدمــة واملابــ ة عـــن  -108

من اتفـاق ابريـسق مثتمـا يتجتـق يف املـذكرة غـري  9من املادة  7تريري تدخةت عامة وفقاا لتفقرة 
 .(75)املتشاركان لفريري التصال املان جذه املس لةالرمسية ال  أعدداا الرئيسان 

واتفقت اياة املشورة عتـق مواصـتة عمتإـا بشـ ن اـذه املسـ لة يف اجلـزء الثـاين مـن دور ـا  -109
الثامنــة واألرباــ  ابلســتنادق عتــق ســبيل املثــال ل ا،صــرق إىل املــذكرة غــري الرمسيــة املشــار إليإــا يف 

ـــــة النأعـــــةهق وإىل  108الفقـــــرة  تـــــائم إىل مـــــا،ر األتـــــراف يف املراء واملاتومـــــات املقدمـــــةق وإحال
الراباــة والاشــرين كــ  يعقــدِّم توصــية لينظــر فيإــا ما،ر/اجتمــاع أتــراف ابريــس وياتمــداا يف  دورتــ 

  دورت  األوىل.
وتتبــت اياـــة املشـــورة إىل رئيســـإا أن يواصـــل املشــاورات مـــع الرئيســـ  املتشـــارك  لفريـــري  -110

ريــس جــدف جتنــب التــداخل والادواجيــة و ــمان حســن توقيــت إدمــاج ترائــري حســاب اتفــاق اب
املــوارد املاليــة املقدمــة واملابــ ة عــن تريــري تــدخةت عامــةق الــ  و ــاتإا اياــة املشــورةق يف الطرائــري 

مـــن جـــدول  5واشجـــراءات واملبـــادت التوجيإيـــة الـــ  ســـياّداا فريـــري اتفـــاق ابريـــس يف إتـــار البنـــد 
ائــري واشجــراءات واملبــادت التوجيإيــة شتــار الشــفافية اخلــال ابلامــل والــدعم املشــار الطر "أعمالــ ق 

  ."من اتفاق ابريس 13ي  يف املادة إل

 التعاو   ع  نظماق دولية بخرى -رابع عشر
 من جدول األعمال( 14)البند 

 املداوالق -1 
األوىل والثالثـة. وكـان نظرت اياة املشورة يف اذا البند من جدول األعمـال يف جتسـتيإا  -111

. واتفقـت اياـة املشـورةق يف جتسـتإا األوىلق FCCC/SBSTA/2018/INF.2مارو ـاا عتيإـا الوويقـة 
عتــق أن يتشــاور رئيســإا مــع األتــراف املإتمــة بشــ ن اــذه املســ لة وياــرا مشــاريع الســتنتاجات 

 اردة أد ه واعتمد ا.عتق اهلياة. ويف اجلتسة الثالثةق نظرت اياة املشورة يف الستنتاجات الو 

 االستنتاجاق -2 
رحبـــت اياـــة املشـــورة ةتخـــ) أنشـــطة تاـــاون األمانـــة مـــع املنظمـــات ا،كوميـــة الدوليـــة  -112

 .(76)األخرى منذ الدورة السادسة واألربا  لتإياة

__________ 

ـــــايل   (75) ـــــراب  الت -https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-changeمتاحـــــة يف ال

conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-26. 
 .FCCC/SBSTA/2018/INF.2الوويقة  (76)

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-26
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-26
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-26
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  سائ  بخرى -خا س عشر
 من جدول األعمال( 15)البند 
األعمــال يف جتســتإا األوىل. و  تـعَثــر أي نظــرت اياــة املشــورة يف اــذا البنــد مــن جــدول  -113

وأدىل ببيا ت  ثتو وةوة أتـراف اـدث أحـدام  مسائل يف إتار اذا البند من جدول األعمال.
 ابسم البتدان النامية املتقاربة التفكري.

 اختتام الدورة والتقرير املتعلري هبا -سادس عشر
 من جدول األعمال( 16)البند 

 واآلاثر املتعلقة ابملي انية اآلاثر اإلدارية -1 
قــدم  ئــب األمينــة التنفيذيــة لةتفاقيــة اشتاريــةق يف اجلتســة الثالثــة هلياــة املشــورةق تقييمــاا  -114

أوليــــاا لــــراثر اشداريــــة واملاثر املتاتقــــة ابمليزانيــــة املرتتبــــة عتــــق الســــتنتاجات املاتمــــدة خــــةل اــــذه 
 النظام الداخت  املامول ب .من مشروع  15الدورةق وفقاا ألحكام املادة 

وأبتمب األتراَف  ن اهلياة   تقدم تتبـاا يف اـذه الـدورة ينطـوي عتـق آاثر متاتقـة ابمليزانيـة  -115
. وســـت ط  مــوارد امليزانيـــة األساســـية 2019-2018تزيــد عتـــق امليزانيــة األساســـية لفـــرتة الســنت  

مـن جـدول األعمـالق  8شـورة يف إتـار البنـد املتاحة التكتفة املقدرة لألنشـطة الـ  تتبتإـا اياـة امل
 يورو لتقارير ست حتقات عمل(. 30 000) "عمل كورونيفيا املشرتك بش ن الزراعة"املانون 
وأبتــمب اياــة املشــورة أيضــاا  ن رئــيس الــدورة الثالثــة والاشــرين ملــا،ر األتــراف قــد أجــرىق  -116

ق وابلتشــاور مــع مكتــب مــا،ر األتــراف والرئيســ  23-م أ/1مــن املقــرر  9-5عمــةا ابلفقــرات 
املتشـــارك  لفريـــري اتفـــاق ابريـــسق تقييمـــاا لتحاجـــة إىل دورة تفاو ـــية إ ـــافية مـــن أجـــل تيســـري إ ـــاا 

طة املبينــة يف بــر مم عمــل اتفــاق ابريــس يف الوقــت املناســبق وأبتــمب اهلياــة كــذلك بقــرار عقــد األنشــ
. وتبتــــمب التكتفــــة اشمجاليــــة التقديريــــة لتــــدورة اش ــــافية 2018الــــدورة يف ابنكــــوك يف أيتول/ســــبتمرب 

 1.5متيــون يــورو. وي طــ  املبتــمب ماظــم تكــاليف املشــاركة يف الــدورةق ومــع ذلــك يتــزم مبتــمب  2.6
  تيون يورو يف إتار الصندوق الستاماين لألنشطة التكميتية لت طية الرتتيبات التوجستية لتدورة.م

واغتــنم  ئــب األمينــة التنفيذيــة الفرصــة شبــةد األتــراف  نــ  ل يــزال يتاــ ق فيمــا يتاتــري  -117
لســـتاماين متيـــون يـــورو يف إتـــار الصـــندوق ا 2.2ابلـــدورة الراباـــة والاشـــرين لتمـــا،رق تـــوفري مبتـــمب 

 لتمشاركة يف مسار التفاقية اشتارية ليتسط مشاركة  ثت  األتراف املااتة.
وأشــار إىل أن اــذه املبــالمب أوليــة وتســتند إىل املاتومــات املتاحــة آنــذاك. وقــال إن األمانــة  -118

تاـــول عتـــق اســـتمرار ســـخاء األتـــراف لتـــوفري ،ويـــل إ ـــايف يف الوقـــت املناســـب وعتـــق حنـــو ميكـــن 
ا بــ . وأشــار أيضـاا إىل أن األمانــة لــن تـتمكن مــن ا ــاذ الرتتيبـات الةامــة مــن دون مســامهات التنبـ

 تكميتية.

 اختتام الدورة والتقرير املتعلري هبا -2 
يف اجلتســـــة الثالثــــــةق نظــــــرت اياــــــة املشــــــورة يف مشـــــروع تقريــــــر اجلــــــزء األول مــــــن الــــــدورة  -119

واعتمدتـــ ق وأذنـــت لتمقـــرر أن يتـــوىلق ةســـاعدة مـــن األمانـــة وبتوجيـــ  مـــن الـــرئيسق إ،امـــ  وإاتحتـــ  
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ــــرئيس ابلشــــكر لألتــــراف والر ســــاء املتشــــارك   ــــع األتــــراف. ويف اجلتســــة نفســــإاق تقــــدم ال جلمي
 رك  واألمانة عتق دعمإم.وامليسرين املتشا

ويف اجلتســة الراباــة املاقــودة ابلشــرتاك مــع اجلتســة الراباــة هلياــة التنفيــذ واجلتســة اخلامســة  -120
عشرة لفريري اتفاق ابريسق اسـتمات اياـة املشـورة إىل بيـا ت األتـراف واجلإـات املاتمـدة بصـفة 

عموعـات األتـرافق واـ   اجملموعـة  بيـا ا ابسـم 14ترفاا ببيـا ت منإـا  19مراقب. وأدىل  ثتو 
األفريقيـــة؛ واـــالف الـــدول اجلزريـــة الصـــ رية؛ واجملموعـــة الاربيـــة؛ واألرجنتـــ  وأوروغـــواي والرباايـــل؛ 
 -وعموعــــة الرباايــــل وجنــــوب أفريقيــــا واهلنــــد والصــــ ق والتحــــالف البوليفــــاري لشــــاوب أمريكتنــــا 

ة؛ وعموعـــة الســـةمة البيايـــة؛ والاـــاد ماااـــدة جتـــارة الشـــاوب؛ وائـــتةف بتـــدان ال ـــاابت املطـــري 
والصـــ ؛ والرابطـــة املســـتقتة لبتـــدان أمريكـــا الةتينيـــة  77 األوروب ودولـــ  األعضـــاء؛ وعموعـــة الــــ

والكارييب؛ وأقل البتـدان وـواا؛ والبتـدان الناميـة املتقاربـة التفكـري؛ واجملموعـة اجلاماـة. وأعديل ببيـا ت 
بيايـــــةق ومنظمـــــات تعاـــــط ابلشـــــاوب األصـــــتيةق وســـــتطات أيضـــــاا ابســـــم منظمـــــات غـــــري حكوميـــــة 

حكومــات  تيــة وبتديــةق ومنظمــات غــري حكوميــة حبثيــة ومســتقتةق ومنظمــات غــري حكوميــة تعاــط 
 .(77)ابلنساء والقضااي اجلنسانيةق ومنظمات غري حكومية تعاط ابلشباب

ألرباــون هلياــة املشــورة باــد أن ويف هنايــة اجلتســة الاامــة املشــرتكةق ععتقــت الــدورة الثامنــة وا -121
أعــةه(. وستعســت نف الــدورة  116تقــرر أن انــاك حاجــة إىل دورة تفاو ــية إ ــافية )انظــر الفقــرة 

يف ابنكـــوك ابلتـــزامن مـــع الـــدورت  املســـت نفت  هلياـــة التنفيـــذ وفريـــري اتفـــاق ابريـــس لتنـــاول املســـائل 
 . 23-م أ/1ن املقرر املتصتة برب مم عمل اتفاق ابريسق وفقاا لتمرفري األول م

 

__________ 

 أعةه. 3انظر ا،اشية  (77)
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 املرفري ا و 

 (1)خريطة طريري كورونيفيا  
 النشاا الدورة

هليئةةةةةةةةةةةة  48 الةةةةةةةةةةةدورة
 املشورةأهيئة التنفيذ

 أاير/ - نيســـــــــــان/أبريل
 2018مايو 

 اتفاق األتراف عتق خريطة الطريري/بر مم الامل

)ترائري تنفيذ نتائم حتقات الامل اخلمس املنظمة أوناء  )أ()أ(2املسامهات املتاتقة ابملو وع  أنشطة ما ب  الدورات 
فرتة الدورات بش ن القضااي املتاتقة ابلزراعة وغرياا من املوا يع املقبتة ال  قد تنش  عن اذه 

 2018تشري  ا و أبكتوبر  22األعمال( حبتول 
هليئةةةةةةةةةةةة  49الةةةةةةةةةةةدورة 

 املشورةأهيئة التنفيذ
كــــانون األول/ديســــمرب 

2018 

)أ( )ترائري تنفيذ نتائم حتقات الامل اخلمس 2بش ن املو وع  )ب(مع اهلياات املنش ة ةوجب التفاقيةحتقة عمل 
 املنظمة أوناء فرتة الدورات بش ن القضااي املتاتقة ابلزراعة وغرياا من املوا يع املقبتة ال  قد تنش  عن اذه األعمال(

)أ( )ترائـــري تنفيـــذ نتـــائم حتقـــات الامـــل 2الامـــل بشـــ ن املو ـــوع إعـــداد األمانـــة تقريـــر حتقـــة  أنشطة ما ب  الدورات 
اخلمــس املنظمــة أونــاء فــرتة الــدورات بشــ ن القضــااي املتاتقــة ابلزراعــة وغرياــا مــن املوا ــيع املقبتــة 

 ال  قد تنش  عن اذه األعمال(
ققــ  )ب( )األســاليب والــنإم املتباــة يف تقيــيم التكيــف ومــا د2املســامهات املتاتقــة ابملو ــوع  

)ج( )اســ  الكربــون املخــزن يف الرتبــة وســةمة 2مــن منــافع مشــرتكة والقــدرة عتــق التحمــل( و
الرتبة وخصوبتإا يف النظم املطبقة عتق املراع  واألرا   الزراعيةق فضةا عن النظم املتكامتةق ةا 

 2019بايرأ ايو  6فيإا إدارة املياه( حبتول 
هليئةةةةةةةةةةةة  50الةةةةةةةةةةةدورة 

 التنفيذاملشورةأهيئة 
 2019حزيران/يوني  

)ب( )األســاليب والــنإم املتباــة يف تقيــيم التكيــف ومــا دققــ  مــن منــافع مشــرتكة والقــدرة 2حتقتــا الامــل بشــ ن املو ــوع  
)ج( )اس  الكربون املخزن يف الرتبة وسةمة الرتبـة وخصـوبتإا يف الـنظم املطبقـة عتـق املراعـ  واألرا ـ  2عتق التحمل( و

 ةا عن النظم املتكامتةق ةا فيإا إدارة املياه(الزراعيةق فض
)أ( )ترائــري تنفيــذ نتــائم حتقــات الامــل اخلمــس املنظمــة أونــاء فــرتة الــدورات 2النظــر يف تقريــر حتقــة الامــل بشــ ن املو ــوع 

 بش ن القضااي املتاتقة ابلزراعة وغرياا من املوا يع املقبتة ال  قد تنش  عن اذه األعمال(
)ب( )األساليب والنإم املتباـة يف تقيـيم 2إعداد األمانة تقريري حتق  الامل بش ن املو وع   ب  الدوراتأنشطة ما  

)ج( )اسـ  الكربـون املخـزن 2التكيف ومـا دققـ  مـن منـافع مشـرتكة والقـدرة عتـق التحمـل( و
عيـةق فضـةا عـن يف الرتبة وسةمة الرتبـة وخصـوبتإا يف الـنظم املطبقـة عتـق املراعـ  واألرا ـ  الزرا

 النظم املتكامتةق ةا فيإا إدارة املياه(
)د( )اس  استخدام امل ذايت وإدارة السماد الطبيا  من أجل 2املسامهات املتاتقة ابملو وع 

 2019بيلو أسبتمرب  30إاتحة نظم اراعية مستدامة وقادرة عتق التحمل( حبتول 
هليئةةةةةةةةةةةة  51 الةةةةةةةةةةةدورة

 املشورةأهيئة التنفيذ
ــــــــاين/نوفمرب تشــــــــرين  الث
2019 

 

)د( )اس  استخدام امل ذايت وإدارة السماد الطبيا  من أجل إاتحة نظم اراعيـة مسـتدامة 2حتقة الامل بش ن املو وع 
 وقادرة عتق التحمل(

)ب( )األسـاليب والـنإم املتباـة يف تقيـيم التكيـف ومـا دققـ  مـن منـافع 2النظر يف تقريـري حتقـ  الامـل بشـ ن املو ـوع  
)ج( )اسـ  الكربـون املخــزن يف الرتبـة وسـةمة الرتبـة وخصــوبتإا يف الـنظم املطبقـة عتــق 2مشـرتكة والقـدرة عتـق التحمــل( و

 املراع  واألرا   الزراعيةق فضةا عن النظم املتكامتةق ةا فيإا إدارة املياه(

__________ 

 (.23-م أ/4فيا املشرتك بش ن الزراعة )املقرر يف إتار عمل كوروني (1)
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 النشاا الدورة
)اســــ  اســــتخدام امل ــــذايت وإدارة  )د(2إعــــداد األمانــــة تقريــــر حتقــــة الامــــل بشــــ ن املو ــــوع  أنشطة ما ب  الدورات 

 السماد الطبيا  من أجل إاتحة نظم اراعية مستدامة وقادرة عتق التحمل(
)ه( )اســـ  نظـــم إدارة الثـــروة ا،يوانيـــةق ةـــا يف ذلـــك نظـــم 2املســـامهات املتاتقـــة ابملو ـــوع  

)و( )أباــــاد ت ــــري املنــــا  يف القطــــاع الزراعــــ  مــــن الناحيــــة 2اشنتــــاج الزراعيــــة الرعويــــة وغرياــــا( و
 2020نيسا أببري   20الجتماعية القتصادية ومن  حية األمن ال ذائ ( حبتول 

هليئةةةةةةةةةةةة  52الةةةةةةةةةةةدورة 
 املشورةأهيئة التنفيذ

 2020حزيران/يوني  
 

)ه( )اس  نظـم إدارة الثـروة ا،يوانيـةق ةـا يف ذلـك نظـم اشنتـاج الزراعيـة الرعويـة وغرياـا( 2حتقتا الامل بش ن املو وع  
 ال ذائ ()و( )أبااد ت ري املنا  يف القطاع الزراع  من الناحية الجتماعية القتصادية ومن  حية األمن 2و

)د( )اس  اسـتخدام امل ـذايت وإدارة السـماد الطبياـ  مـن أجـل إاتحـة نظـم 2النظر يف تقرير حتقة الامل بش ن املو وع 
 اراعية مستدامة وقادرة عتق التحمل(

ا،يوانيـةق )ه( )اسـ  نظـم إدارة الثـروة 2إعداد األمانة تقريري حتق  الامل بشـ ن املو ـوع   أنشطة ما ب  الدورات 
)و( )أباــاد ت ــري املنــا  يف القطــاع الزراعــ  2ةــا يف ذلــك نظــم اشنتــاج الزراعيــة الرعويــة وغرياــا( و

 من الناحية الجتماعية القتصادية ومن  حية األمن ال ذائ (
واملراء املتاتقـــة ابلتقـــدم  23-م أ/4املســـامهات املتاتقـــة ابملوا ـــيع املقبتـــة غـــري الـــواردة يف املقـــرر 

را يف عمــل كورونيفيــا املشــرتك بشــ ن الزراعــة مــن أجــل تقــدمي تقريــر إىل مــا،ر األتــراف وفقــاا احملــ
 2020بيلو أسبتمرب  28ق حبتول 23-م أ/4من املقرر  4لتفقرة 

هليئةةةةةةةةةةةة  53 الةةةةةةةةةةةدورة
 املشورةأهيئة التنفيذ

ــــــــاين/نوفمرب  تشــــــــرين الث
2020 

)اس  نظم إدارة الثروة ا،يوانيةق ةـا يف ذلـك نظـم اشنتـاج الزراعيـة )ه( 2النظر يف تقريري حتق  الامل بش ن املو وع  
 )و( )أبااد ت ري املنا  يف القطاع الزراع  من الناحية الجتماعية القتصادية ومن  حية األمن ال ذائ (2الرعوية وغرياا( و

 مل تناوهلا يف املستقبلتقرير إىل ما،ر األتراف بش ن تقدم الامل ونتائج ق ةا يشمل املوا يع احملت

 .23-م أ/4يشري ترقيم املوا يع إىل الفقرات الواردة يف القرار  )أ(
 .23-م أ/4من املقرر  1ستساام اهلياات املنش ة يف عمل كورونيفيا املشرتك بش ن الزراعة وفقاا لتفقرة  )ب(
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 املرفري الثاين

 نطاق استعراض عم  املنتدى احملسر   
 إرشادية تتعلري برب  م عم  املنتدى احملسر بسئلة  -بوالا  

كيــــف أســــإم بــــر مم عمــــل املنتــــدى املتاتــــري ةجــــالت التنويــــع والتحــــول القتصــــادي   -1
والنتقال الاادل لتقوة الاامتـة وإجيـاد فـرل عمـل لئقـة وجيـدة يف دعـم و ـائف املنتـدى وأادافـ  

 ؟21-م أ/11عتق النحو املب  يف املقرر 
يــــة بــــر مم الامــــل يف تــــوفري منــــرب يتــــيا لألتــــراف إمكانيــــة تبــــادل املاتومــــات مــــا مــــدى فاال -2

واخلـــربات ودراســـات ا،ـــالت اشفراديـــة وأفضـــل املمارســـات واملراء بطريقـــة تفاعتيـــةق وتســـإيل تقيـــيم 
 واتيل أتوري تنفيذ تدابري التصديق ونتائجإا اشجيابية والستبيةق والسبل الكفيتة بـزايدة التـ وري اشجيـاب

 إىل أقصق حد والتقتيل من الت وري الستيب إىل أدىن حدق جدف التوصية اب اذ إجراءات  ددة؟
ما مدى فاالية بر مم الامل يف تركيز الامـل املضـطتع بـ  يف إتـار املنتـدى احملّسـن عتـق  -3

تقدمي أمثتة متموسة ودراسات حالت إفرادية و ارسات من أجل تازيز قـدرة األتـرافق وخباصـة 
 البتدان النامية األترافق عتق التاامل مع أتوري تنفيذ تدابري التصدي؟

ـــة احتياجـــات مجيـــع األتـــرافق وخباصـــة البتـــدان  -4 مـــا مـــدى فااليـــة بـــر مم الامـــل يف تتبي
الناميـــة األتـــرافق ابلسرتشـــاد رمتـــة أمـــور منإـــاق تقيـــيم املاثر واتيتإـــاق ةـــا يف ذلـــك اســـتخدام 

 ااق مع مراعاة مجيع القضااي السياساتية ذات الصتة؟النماذج القتصادية وتطوير 
مـــا مـــدى إســـإام تنفيـــذ بـــر مم عمـــل املنتـــدى يف تيســـري تقـــدمي التوصـــيات إىل اهلياتـــ   -5

الفـــرعيت  بشـــ ن إجـــراءات  ـــددة تنظـــران فيإـــاق ب يـــة توصـــية مـــا،ر األتـــراف جـــذه اشجـــراءاتق 
 ن؟حسب القتضاءق ابتداءا من دورت  الثالثة والاشري

 بسئلة إرشادية تتعلري بطرائري عم  املنتدى احملس  -اثنياا  
 ما مدى فاالية ترائري املنتدى يف دعم و ائف  وبر مم عمت ؟ -6

 الورقات التقنية؛ )أ( 
 املاتومات املقدمة من األتراف واملنظمات؛ )ب( 
 التفاعل مع اخلرباء اخلارجي  واملاسسات واملنظمات ذات الصتة؛ )ج( 
 حتقات الامل؛ )د( 
 فريري اخلرباء التقن املخص)؛ )ه( 
 املناقشات اجلارية أوناء املنتدى بصفت  فريري اتصال؛ )و( 
 استاراا عمل املنتدى احملسن مرة كل وةث سنوات. )ا( 

    


