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 اهليئة الفرعية للتنفيذ

تقريررر اهليئررة الفرعيررة للتنفيررذ عررز  عألرر م ادررهتا الثم نررز  ث  رر  ال  ننررة   
  اي أ ١٠نيسر نأ بري  ىل   ٣٠نرز ثال بعني، املعقو ة يف بون يف الفرةة 

 ٢٠١٨ن يو 
 احملتوايت

 الصفحة 
 4 2-1  .................................... من جدول األعمال( 1)البند  افتتاح الدورة - أولا  
 4 12-3  ................................ من جدول األعمال( 2)البند  املسائل التنظيمية - اثنياا  

 4 5-3  ................................................ إقرار جدول األعمال - ألف   
 6 9-6  ................................................. تنظيم أعمال الدورة - ابء   
 7 11-10  ......... تيسري تبادل اآلراء يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية - جيم   
 8 12  ............................................. األنشطة األخرى املقررة - دال   

املعلوماااات املقدماااة مااان األطااارامل املدرجاااة يف املرفاااس األول لالتفاقياااة وا اااتعرا   ااا    - اثلثاا  
 8 14-13  ...................................... من جدول األعمال( 3)البند  املعلومات

دمي وا ااااتعرا  البالاااااات الوطنيااااة الساااااطعة املقدمااااة ماااان األطاااارامل حالااااة تقاااا - ألف   
 8 13  ..... املدرجة يف املرفس األول لالتفاقية وتقارير ا الثالثة اخلاصة طفرتة السنتني

جتميااو وتوليااف تقااارير فاارتة الساانتني الثانيااة املقدمااة ماان األطاارامل املدرجااة يف  - ابء   
 8 14  ................................................ املرفس األول لالتفاقية

ماان  4)البنااد  ملعلومااات املقدمااة ماان األطاارامل اااري املدرجااة يف املرفااس األول لالتفاقيااةا - راطعاا  
 9 18-15  ........................................................... جدول األعمال(

املعلومات الواردة يف البالاات الوطنية املقدمة من األطارامل ااري املدرجاة يف  - ألف   
 9   ................................................ املرفس األول لالتفاقية

ي املعااال ابلبالااااات الوطنياااة ا اااتعرا  اختصاصاااات فرياااس اخلااا اء ال تشاااار  - ابء   
 9 15  ............... املقدمة من األطرامل اري املدرجة يف املرفس األول لالتفاقية

 9 16  ............................................ تقدمي الدعم املايل والتقل - جيم   
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التقااارير املااوجشة طشااحل التحلياال التقاال للتقااارير احملدتااة لفاارتة الساانتني املقدمااة  - دال   
 9 17  ...................... لالتفاقيةمن األطرامل اري املدرجة يف املرفس األول 

 10 18  ........... تنقيح الطرائس واملبادئ التوجيهية للمشاورات والتحاليل الدولية -  اء   
ماااان  10األطاااار الشمنيااااة املشاااارتاة للمسااااا ات احملااااددة وطنياااااا املشااااار إليهااااا يف الفقاااارة  - خامساا  

 10 24-19  ......................... من جدول األعمال( 5)البند  من اتفاق ابريس 4 املادة
من  12ائس وإجراءات لتشغيل وا تخدام السجل العام املشار إليه يف الفقرة وضو طر  -  اد اا  

 11 28-25  ......................... من جدول األعمال( 6)البند  من اتفاق ابريس 4املادة 
من  12وضو طرائس وإجراءات لتشغيل وا تخدام السجل العام املشار إليه يف الفقرة  -  اطعاا  

 11 32-29  ......................... ألعمال(من جدول ا 7)البند  من اتفاق ابريس 7املادة 
 12 33  ...... من جدول األعمال( 8)البند  ا تعرا  طرائس وإجراءات آلية التنمية النظيفة - اثمناا  
تنسيس الدعم املقدم لتنفي  األنشطة فيما يتصل إبجراءات التخفيف يف قطاع الغاابت  - ات عاا  

 12 36-34  .... ول األعمال(من جد 9)البند  يف البلدال النامية، مبا يف ذلك الرتتيبات املؤ سية
 13 45-37  ............. من جدول األعمال( 10)البند  عمل اورونيفيا املشرتك طشحل الشراعة - عاشراا  

 14 49-46  ............................. من جدول األعمال( 11)البند  تقرير جلنة التكّيف - حادي عشر 
 15 66-50  ..................من جدول األعمال( 12)البند  املسائل املتعلقة أبقل البلدال منواا  - اثين عشر 
 17 74-67  .......................... من جدول األعمال( 13)البند  خطط التكيف الوطنية - اثلث عشر 
 19 83-75  ....................... من جدول األعمال( 14)البند  تطوير التكنولوجيا ونقلها - راطو عشر 

نطااااق وطرائاااس التقيااايم الااادوري آللياااة التكنولوجياااا فيماااا يتعلاااس طااادعم تنفيااا   - ألف   
 19 80-75  ....................................................... ابريس اتفاق

 20 83-81  ....................   فعالية تنفي  مراش وشبكة تكنولوجيا املناخا تعرا - ابء   
املسائل املتعلقة طتمويل املناخ: حتديد املعلومات اليت يتعني على األطرامل تقدميها وفقاا  - خامس عشر 

 20 88-84  ........... من جدول األعمال( 15)البند  من اتفاق ابريس 9من املادة  5للفقرة 
 21 104-89  . من جدول األعمال( 16)البند  ء القدرات من أجل البلدال الناميةاملسائل املتعلقة طبنا -  ادس عشر 

 21 97-89  ........................................ طناء القدرات مبوجب التفاقية - ألف   
 22 104-98  .................................. طناء القدرات مبوجب طروتواول ايوتو - ابء   

 24 117-105  ...................... من جدول األعمال( 17)البند  أتتري تنفي  تداطري التصدي -  اطو عشر 
 24 112-105  ........................................ املنتدى احملّسن وطرانمج العمل - ألف   
طرائاااس املنتااادى املعااال طتاااحتري تنفيااا  تاااداطري التصااادي وطااارانمج عملاااه وو ائفاااه  - ابء   

 25 116-113  ................................................ مبوجب اتفاق ابريس
 26   ............. من طروتواول ايوتو 3من املادة  14املسائل املتعلقة ابلفقرة  - جيم   
 26 117  ............................... 10-م أ/1املقرر  التقدم احملرز يف تنفي  - دال   

 اااابل النهااااو  طتنفياااا  أعمااااال التثقيااااف والتاااادريب وتوعيااااة عامااااة اجلمهااااور ومشاااااراته  - اثمن عشر 
 ووصاااوله إمل املعلوماااات مااان أجااال تعشياااش ايفجاااراءات املتخااا ة يف إطاااار اتفااااق ابرياااس

 26 125-118  .............................................. من جدول األعمال( 18)البند 
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 28 126  .................... من جدول األعمال( 19)البند  ناخاملسائل اجلنسانية وتغري امل - ات و عشر 
 28 144-127  ....... من جدول األعمال( 20)البند  ترتيبات عقد الجتماعات احلكومية الدولية - عشرول 

 31 156-145  ................ من جدول األعمال( 21)البند  املسائل ايفدارية واملالية واملؤ سية - حادي وعشرول
 31 145  ...............................عملياهتامواصلة ا تعرا  مهام األمانة و  - ألف   
 31 156-146  ............................................. املسائل املتعلقة ابمليشانية - ابء   

 33 157  .................................. من جدول األعمال( 22)البند  مسائل أخرى - اثين وعشرول 
 33 165-158  .................. من جدول األعمال( 23)البند  اختتام الدورة والتقرير املتعلس هبا - اثلث وعشرول 

 اتاملرفق 
 35  ............................................... يفيا املشرتك طشحل الشراعةخارطة طريس لعمل اورون - األول 
 37  ........................................................... نطاق ا تعرا  عمل املنتدى احملّسن - الثاين 

 FCCC/SBI/2018/9/Add.1 - ىلض فة  

نش  يع نقرر ا  ثاترتنت ت   ال لرة ىل  نراألر الطررامت ثنراألر الطررامت   
 الع ن  بوصفه اتتأل ع الطرامت يف اتف ق اب يس للنظر فيه  ثاعتأل  ه 

 . طرانمج العمل ألقل البلدال منواا 24-أ م/-مشروع املقرر 
 . ا تعرا  عمل مراش وشبكة تكنولوجيا املناخ24-م أ/-مشروع املقرر 
 بل النهو  طتنفي  أعمال التثقيف والتدريب وتوعية عامة اجلمهور  1-ت ام /-مشروع املقرر 

 تفاق ابريسومشاراته ووصوله إمل املعلومات من أجل تعشيش ايفجراءات املتخ ة يف إطار ا
 مشروع ا تنتاجات مؤمتر األطرامل طشحل الختصاصات املتعلقة اب تعرا  طرانمج عمل الدوحة
مشااااروع ا ااااتنتاجات مااااؤمتر األطاااارامل طشااااحل تنساااايس دعاااام تنفياااا  األنشااااطة املتعلقااااة إبجااااراءات 

 التخفيف يف قطاع الغاابت اليت تضطلو هبا البلدال النامية، مبا يف ذلك الرتتيبات املؤ سية
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  افتت ح الدث ة - ثالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

ُعقد اجلشء األول من الدورة الثامنة واألرطعني للهيئة الفرعياة للتنفيا  ) يئاة التنفيا ( يف املرااش  -1
 .2018أاير/مايو  10نيسال/أطريل إمل  30الدويل للمؤمترات مبدينة طول، أملانيا، يف الفرتة من 

لتنفيااا ، السااايد إميانويااال دوميسااااين دلميااال )إ اااواتيل( الااادورة ياااوم وافتاااتح رئااايس  يئاااة ا -2
ابلسيدة طوىب إتشملي  نيسال/أطريل، ورحب جبميو األطرامل واملراقبني. ورحب أيضاا  30التنني 

)تراياااا( مقاااررة، وأطلااات  يئاااة التنفيااا  أبل انئااااب رئيساااها، السااايد انصااار مقد اااي ) هورياااة إياااارال 
 حلضور يف     الدورة.ايف المية(، مل يتمكن من ا

 املس ئ  التنظيألية  -اثني ا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 ىلقرا  تدثم العأل م - لف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

نيساال/أطريل، يف ما ارة أعاد هتا  30نظرت  يئة التنفي  يف جلستها األومل، املعقاودة يف  -3
 (. Corr.1و FCCC/SBI/2018/1ل املؤقت وشروحه )األمينة التنفي ية تتضمن جدول األعما

)أ( من جدول 14وطعد إجراء مشاورات مو األطرامل طشحل اتساق عنوال البند الفرعي  -4
األعمااال املؤقاات مناا  آخاار ماارة خضااعت فيهااا  اا   املسااحلة للنظاار، اقاارتح الاارئيس تعااديل العنااوال 

يتعلااس طاادعم تنفياا  اتفاااق  كنولوجيااا فيماااليصابح االتااايل: انطاااق وطرائااس التقياايم الاادوري آلليااة الت
 ابريسا، ووافقت  يئة التنفي  على اقرتاحه. 

اجللسااة نفسااها، وابقاارتاح ماان الاارئيس، أقاارت  يئااة التنفياا  جاادول األعمااال طصاايغته  ويف -5
 )أ( معلقاا:4شفوايا، مو إطقاء البند الفرعي التالية، املصوطة واملعدلة 

 افتتاح الدورة. -1
 التنظيمية:املسائل  -2

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(
 تيسري تبادل اآلراء يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية؛ )ج(
 األنشطة األخرى املقررة. )د(

املعلومااات املقدمااة ماان األطاارامل املدرجااة يف املرفااس األول لالتفاقيااة وا ااتعرا   -3
     املعلومات:

مي وا اااااتعرا  البالااااااات الوطنياااااة السااااااطعة املقدماااااة مااااان حالاااااة تقاااااد )أ(
األطاارامل املدرجاااة يف املرفاااس األول لالتفاقياااة وتقارير اااا الثالثاااة اخلاصاااة 

 طفرتة السنتني؛
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جتميااااو وتوليااااف تقااااارير فاااارتة الساااانتني الثانيااااة املقدمااااة ماااان األطاااارامل  )ب(
 املدرجة يف املرفس األول لالتفاقية.

 طرامل اري املدرجة يف املرفس األول لالتفاقية:املعلومات املقدمة من األ -4
املعلوماااات الااااواردة يف البالااااات الوطنيااااة املقدماااة ماااان األطااارامل اااااري  )أ(

أُطقي   ا البناد الفرعاي مان جادول )املدرجة يف املرفس األول لالتفاقية 
 ؛ (األعمال معلقاا 

ا اااتعرا  اختصاصاااات فرياااس اخلااا اء ال تشااااري املعااال ابلبالااااات  )ب(
 وطنية املقدمة من األطرامل اري املدرجة يف املرفس األول لالتفاقية؛ال

 تقدمي الدعم املايل والتقل؛ )ج(
التقاااارير املاااوجشة طشاااحل التحليااال التقااال للتقاااارير احملدتاااة لفااارتة السااانتني  )د(

 املقدمة من األطرامل اري املدرجة يف املرفس األول لالتفاقية؛
 توجيهية للمشاورات والتحليالت الدولية.تنقيح الطرائس واملبادئ ال ) ا(

مان  10األطر الشمنية املشرتاة للمسا ات احملددة وطنياا املشار إليها يف الفقرة  -5
 من اتفاق ابريس. 4املادة 

وضااااو طرائاااااس وإجاااااراءات لتشاااااغيل وا ااااتخدام الساااااجل العاااااام املشاااااار إلياااااه يف  -6
 من اتفاق ابريس. 4من املادة  12 الفقرة

ئاااااس وإجاااااراءات لتشاااااغيل وا ااااتخدام الساااااجل العاااااام املشاااااار إلياااااه يف وضااااو طرا -7
 من اتفاق ابريس. 7من املادة  12 الفقرة

 ا تعرا  طرائس وإجراءات آلية التنمية النظيفة. -8
تنسيس الدعم املقدم لتنفي  األنشطة فيماا يتصال إبجاراءات التخفياف يف قطااع  -9

 تيبات املؤ سية.الغاابت يف البلدال النامية، مبا يف ذلك الرت 
 عمل اورونيفيا املشرتك طشحل الشراعة.  -10
 .(1)تقرير جلنة التكيف -11
 .(2)املسائل املتعلقة أبقل البلدال منواا  -12
 خطط التكيف الوطنية. -13
 تطوير التكنولوجيا ونقلها: -14

نطااااق وطرائاااس التقيااايم الااادوري آللياااة التكنولوجياااا فيماااا يتصااال طااادعم  )أ(
 ابريس؛ تنفي  اتفاق

 ا تعرا  فعالية تنفي  مراش وشبكة تكنولوجيا املناخ. )ب(
__________ 

 .21-م أ/1من املقرر  45و 42و 41املسائل املشار إليها يف الفقرات  (1)
 .21-م أ/1من املقرر  45و 41يشمل ذلك املسائل املشار إليها يف الفقرتني  (2)
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املساااائل املتعلقاااة طتمويااال املنااااخ: حتدياااد املعلوماااات الااايت يتعااانّي علاااى األطااارامل  -15
 من اتفاق ابريس. 9من املادة  5تقدميها وفقاا للفقرة 

 املسائل املتعلقة طبناء القدرات من أجل البلدال النامية: -16
 القدرات مبوجب التفاقية؛ طناء )أ(

 طناء القدرات مبوجب طروتواول ايوتو. )ب(
 أتتري تنفي  تداطري التصدي: -17

 املنتدى احملسن وطرانمج العمل؛ )أ(
طرائااااس املنتاااادى املعاااال طتااااحتري تنفياااا  تااااداطري التصاااادي وطاااارانمج عملااااه  )ب(

 وو ائفه مبوجب اتفاق ابريس؛ 
 من طروتواول ايوتو؛ 3ن املادة م 14املسائل املتعلقة ابلفقرة  )ج(
 .10-م أ/1التقدم احملرز يف تنفي  املقرر  )د(

 ااااابل النهاااااو  طتنفيااااا  أعماااااال التثقياااااف والتااااادريب وتوعياااااة عاماااااة اجلمهاااااور  -18
ومشاااراته ووصااوله إمل املعلومااات ماان أجاال تعشيااش ايفجااراءات املتخاا ة يف إطااار 

 اتفاق ابريس.
 املسائل اجلنسانية وتغري املناخ. -19
 .الرتتيبات اخلاصة ابلجتماعات احلكومية الدولية -20
 املسائل ايفدارية واملالية واملؤ سية: -21

 ال تعرا  املتواصل لو ائف األمانة وعملياهتا؛ )أ(
 املسائل املتعلقة ابمليشانية. )ب(

 مسائل أخرى. -22
 اختتام الدورة والتقرير املتعلس هبا. -23

 تنظيم  عأل م الدث ة  -ابا 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

 الارئيس ووجاهنظرت  يئة التنفي  يف   ا البند الفرعي مان جادول األعماال يف جلساتها األومل.  -6
 مااااايو،/أاير 8 الااااثالاثء يااااوم  ااااو األفرقااااة  يااااو أعمااااال لختتااااام النهااااائي املوعااااد أل إمل احلاضاااارين انتبااااا 

ال اااتنتاجات متاحاااة يف الوقااات احملااادد لتناو اااا يف  مشااااريو تكاااول حاااى وذلاااك مسااااء، 00/6 السااااعة
أاير/ماايو. وطنااءا علاى اقارتاح مان الارئيس،  10اجللسة العامة اخلتامية، اليت اال تقرر عقد ا ياوم اخلمايس 

اتفقااات  يئاااة التنفيااا  علاااى مباشااارة العمااال علاااى  ااا ا األ ااااس، ومتاشاااياا ماااو ال اااتنتاجات الااايت  ااابس أل 
 طشحل اختتام املفاوضات يف الوقت احملدد وممار ات العمل ذات الصلة. (3)اعتمدهتا  يئة التنفي 

__________ 

(3) FCCC/SBI/2014/8 221-218و 213، الفقرات. 
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نيسال/أطريل، طشكل مشرتك مو اجللسة الثانية  30ويف جلستها الثانية، اليت عقدت يف  -7
للفريس العامل املخصص  13للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ) يئة املشورة( واجللسة 

اب اام  طياااانا  14طبياااانت، منهااا  طرفاااا  21س )فريااس اتفاااق ابريااس(، أدمل ممثلااو املعاال ابتفاااق ابرياا
جمموعات األطرامل و ي: اجملموعاة األفريقياة؛ وحتاالف الادول اجلشرياة الصاغرية؛ واجملموعاة العرطياة؛ 
واألرجنتني وأورواواي وال ازيل؛ والتحالف البوليفاري من أجل شعوب قارتنا األمريكية؛ وال ازيل 

وب أفريقيا والصني وا ند؛ وائتالمل طلدال الغاابت املطرية؛ وجمموعة السالمة البيئية؛ والحتاد وجن
والصني؛ والراططة املساتقلة لبلادال أمريكاا الالتينياة  77 والدول األعضاء فيه؛ وجمموعة ال األورويب

موعاة اجلامعاة. وأُديل طبيااانت والكارييب؛ وأقل البلدال مناواا؛ والبلادال النامياة املتقارطاة التفكاري؛ واجمل
أيضاااا اب اام منظمااات اااري حكوميااة تُعاام طقطاااعي األعمااال والصااناعة، ومنظمااات اااري حكوميااة 
طيئياااة، ومنظماااات تُعااام ابلشاااعوب األصااالية، و ااالطات حكومياااة غلياااة وطلدياااة، ومنظماااات ااااري 

ت ااري حكومياة حكومية حبثية ومستقلة، ومنظمات ااري حكومياة تُعام ابلعمال النقاايب، ومنظماا
 .(4)تُعم ابملرأة والقضااي اجلنسانية، ومنظمات اري حكومية تُعم ابلشباب

أاير/ماااايو، عقاااد رئااايس  يئاااة التنفيااا  ورئااايس  يئاااة املشاااورة والرئيساااال املتشااااراال  5ويف  -8
لفريااس اتفاااق ابريااس، جلسااة عامااة اااري راليااة مشاارتاة يفطااالع األطاارامل علااى التقاادم احملاارز يف 

ئة التنفي  و يئة املشورة وفريس اتفاق ابرياس املتعلقاة طتنفيا  طارانمج عمال اتفااق ابرياس. أعمال  ي
وُعقد   ا الجتماع املشرتك تلبية لطلب األطرامل تناول أوجاه الارتاطط طاني العمال الا ي تضاطلو 
طااه ا يئااات الفرعيااة طشااحل تنفياا  طاارانمج عماال اتفاااق ابريااس، وإدارة األعمااال املندرجااة يف إطااار  

 ططريقة متسقة ومتوازنة. 
أاير/ماااايو طشاااكل مشااارتك ماااو  10ويف اجللساااة الراطعاااة  يئاااة التنفيااا ، الااايت عقااادت يف  -9

لفريااس اتفااق ابريااس، ا ااتمو إمل طيااانت ختاميااة )انظاار  15اجللساة الراطعااة  يئااة املشاورة واجللسااة 
 أدان (.  164الفقرة 

 ا  ثالتحليال  الدثليةتيسّي تب  م اآل اا يف ىلط   عأللية املش ث   -تيم 
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتها األومل  -10
وأحاطت علماا ابملعلومات اليت قدمها الرئيس عن تنظيم حلقة عمل تيساري تباادل اآلراء يف إطاار 

 أاير/مايو.  4اليت تقرر إجراؤ ا يف عملية املشاورات والتحليالت الدولية، 
اخلاصة طعملية املشاورات  (5)ووجه الرئيس انتبا  احلاضرين إمل الطرائس واملبادئ التوجيهية -11

. وأطلت الرئيس (6)والتحليالت الدولية وا لك إمل الصفحات الشبكية اخلاصة طتيسري تبادل اآلراء
لتحلايالت الدولياة  تشاامل، ابلنسابة لكاال طارمل ماان  يئاة  التنفيا  أبل نتااائج عملياة املشاااورات وا

__________ 

تلااااااااك الاااااااايت مل يُاااااااادل هبااااااااا خااااااااالل اجللسااااااااة العامااااااااة، يف املوقااااااااو التااااااااايل: تاااااااارد نصااااااااوه البياااااااااانت، مبااااااااا فيهااااااااا  (4)
https://unfccc.int/submissions_and_statements. 

 ، املرفس الراطو.17-م أ/2املقرر  (5)
(6) https://unfccc.int/node/11775. 

https://unfccc.int/submissions_and_statements
https://unfccc.int/node/11775/
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األطرامل املشاراة يف حلقة العمل اخلاصة طتيسري تبادل اآلراء، غضراا لوقاائو جلساة تيساري تباادل 
 .(7)اآلراء وتقريراا موجشاا عن نتائج التحليل التقل للتقرير احملدث لفرتة السنتني اخلاه ابلطرمل

  النشطة الخرى املقر ة - ام 
 )د( من جدول األعمال(2)البند 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتها األومل  -12

مااو تسااليط ، (8)وأحاطاات علماااا ابملعلومااات املقدمااة عاان األنشااطة األخاارى املقااررة يف  اا   الاادورة
لااب عمليااات  الضااوء علااى اجتماعااات اخلاا اء التقنيااني طشااحل التخفيااف والتكيااف، الاايت تشااكل

الفحص التقل، وعلاى حاوار اخلا اء يف  اوفا، الا ي نظمتاه األماناة طتوجياه مان واللجناة التنفي ياة 
آللية وار و الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة طتحتريات تغري املناخ. وشدد الرئيس علاى أل 

لوماااات واملااادخالت الغااار  مااان حاااوار اخلااا اء يف  اااوفا  اااو ا تكشاااامل جمموعاااة وا اااعة مااان املع
واآلراء طشحل  بل تيسري تعبئة اخل ات وأتمينها وتعشيش الدعم، مباا يف ذلاك التمويال والتكنولوجياا 
وطنااء القاادرات، ماان أجاال جتناب اخلسااائر واألضاارار املتصاالة ابآلاثر املعادياة لتغااري املناااخ، وتقليلهااا 

 صوى والظوا ر البطيئة احلدوث.إمل أدىن حد والتصدي  ا، مبا يف ذلك الظوا ر املناخية الق

املعلونرررر   املقدنررررة نررررز الطرررررامت املد تررررة يف املرفرررر  الثم لالتف قيرررررة  -اثل  ا  
 ثاتتعراض هذه املعلون  

 من جدول األعمال( 3)البند 

ح لة تقدمي ثاتتعراض البالغ   الوطنية الس بعة املقدنة نز الطرامت املد تة يف  - لف 
 ق  يره  ال  ل ة اخل صة بفةة السنتني املرف  الثم لالتف قية ثت

 )أ( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتها األومل  -13

 . FCCC/SBI/2018/INF.7وأحاطت علماا ابملعلومات الواردة يف الوتيقة 

 نية املقدنرة نرز الطررامت املد ترة يف املرفر  جتأليع ثتوليف تق  ير فةة السنتني ال  -ابا 
  الثم لالتف قية

 )ب( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتي ها األومل  -14

ناااد أاير/ماااايو. واتفقااات  يئاااة التنفيااا  يف جلساااتها األومل علاااى النظااار يف  ااا ا الب 10والثالثاااة، يف 
الفرعي من جدول األعمال يف إطار مشاورات ااري رالياة تشارتك يف تيساري ا السايدة  يلاني طلاوم 
)نيوزيلناااادا( والساااايدة آل راالو اااان ) اااااموا(. ويف اجللسااااة الثالثااااة، أفاااااد الاااارئيس أبل املشاااااورات 

 الاداخلي النظاام مشاروع مان 16و( ج)10 ابلقاعادتني وعماالا تاتمخ  عان أياة ا اتنتاجات.  مل
__________ 

 /https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting أدان  واملوقاااااو الشااااابكي التااااااايل: 17انظااااار الفقااااارة  (7)

reporting-and-review-under-convention/biennial-update-reports-0. 
-https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-aprilانظاااااااار الااااااااراطط التااااااااايل:  (8)

2018/sessions/sbi-48#eq-9. 

https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-convention/biennial-update-reports-0
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-convention/biennial-update-reports-0
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-9
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-9
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-9
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 التنفيا   يئة واألرطعني التا عة للدورة املؤقت األعمال جدول يف املسحلة      تدرج طه، مولاملع
 (. 2018 ديسم /األول اانول)

 املعلون   املقدنة نز الطرامت غّي املد تة يف املرف  الثم لالتف قية  - ابع ا  
 من جدول األعمال( 4)البند 

لوطنيرررة املقدنرررة نرررز الطررررامت غرررّي املد ترررة يف املعلونررر   الررروا  ة يف البالغررر   ا - لف 
  املرف  الثم لالتف قية

 (معلقاا )أ( من جدول األعمال 4البند الفرعي  أُطقي)

ابلبالغ   الوطنية املقدنرة     فري  اخلرباا االتتش  ي املعيناتتعراض اختص ص -ابا 
 نز الطرامت غّي املد تة يف املرف  الثم لالتف قية

 )ب( من جدول األعمال(4)البند الفرعي 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتيها األومل  -15

الصاني، واجملموعاة و  77 طبياانت، طينها طياانت اب م جمموعاة ال أطرامل مثانية ممثلو وأدملوالثالثة. 
األومل على النظار يف  ا ا  األفريقية، وجمموعة من أرطعة أطرامل. واتفقت  يئة التنفي  يف جلستها

البناد الفرعاي مان جادول األعماال يف إطاار مشاااورات ااري رالياة تشارتك يف تيساري ا السايدة طلااوم 
والسيدة راالو ن. واتفقت  يئة التنفي ، يف جلستها الثالثة، علاى مواصالة النظار يف  ا   املساحلة 

 يف دورهتا التا عة واألرطعني. 

 تقين تقدمي الدعم امل يل ثال -تيم 
 )ج( من جدول األعمال(4)البند الفرعي 

نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتيها األومل  -16
والصاني. واتفقاات  يئاة التنفياا  يف  77 والثالثاة. وأدمل ممثال أحااد األطارامل طبياال اب اام جمموعاة ال

ول األعماااال يف إطااار مشاااورات ااااري جلسااتها األومل علااى النظااار يف  اا ا البنااد الفرعاااي ماان جااد
رالياااة تشااارتك يف تيساااري ا السااايدة طلاااوم والسااايدة راالو ااان. واتفقااات  يئاااة التنفيااا ، يف جلساااتها 

 الثالثة، على مواصلة النظر يف     املسحلة يف دورهتا التا عة واألرطعني. 

ني املقدنررة نررز التقرر  ير املرروتهتة بشررأن التحليرر  التقررين للتقرر  ير اسدتررة لفررةة السررنت - ام 
 الطرامت غّي املد تة يف املرف  الثم لالتف قية

 )د( من جدول األعمال(4)البند الفرعي 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتها األومل.  -17

 آذار/ 10وأحاطت علماا ابلتقارير املوجشة اليت أُتيحت يف املوقو الشبكي لالتفاقية ايفطارياة قبال 
 . (9)2018مارس 

__________ 

(9) https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/ 
biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/international-consultation-and-

analysis-process/ica-documents-cycle-1. 

https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/international-consultation-and-analysis-process/ica-documents-cycle-1
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/international-consultation-and-analysis-process/ica-documents-cycle-1
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/international-consultation-and-analysis-process/ica-documents-cycle-1
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 تنقيح الطرائ  ثاملب  ئ التوتيهية للألش ث ا  ثالتح لي  الدثلية -ه ا 
 )ه( من جدول األعمال(4)البند الفرعي 

طاادأت  يئااة التنفياا  النظاار يف  اا ا البنااد الفرعااي ماان جاادول األعمااال يف جلسااتها األومل  -18
 (. 2019اخلمسني )حشيرال/يونيه واتفقت على مواصلة نظر ا يف     املسحلة يف دورهتا 

الطرررررر الهتننيرررررة املشرررررةدة للألسررررر ا   اسرررررد ة ثطنيررررر ا املشررررر   ىلليهررررر  يف  -خ نس ا  
 نز اتف ق اب يس  4نز امل  ة  ١٠ الفقرة
 من جدول األعمال( 5)البند 

 املداثال  -١ 
ثاة. وااال نظرت  يئة التنفي  يف   ا البند من جادول األعماال يف جلساتيها األومل والثال -19

. واتفقت  يئة التنفي  يف (10)معروضاا عليها الورقات املقدمة طشحل   ا البند من جدول األعمال
جلستها األومل على النظر يف   ا البند من جدول األعمال يف إطار مشاورات اري رالية يشرتك 

ظااارت  يئاااة يف تيساااري ا السااايدة ماااارايل اارلسااان )النااارويج( والسااايد جاااورج واموااااواي )اينياااا(. ون
 التنفي ، يف جلستها الثالثة، يف ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا.  

 االتتنت ت   -٢ 
واصالت  يئاة التنفيا  نظر اا يف مساحلة األطار الشمنياة املشارتاة للمساا ات احملاددة وطنياااا  -20

 من اتفاق ابريس. 4من املادة  10املشار إليها يف الفقرة 
ي  علمااا ابلطلاب املوجاه إليهاا مان أجال تقادمي تقريار هبا ا الشاحل إمل وأحاطت  يئة التنف -21

مؤمتر األطرامل العامل طوصفه اجتماع األطارامل يف اتفااق ابرياس )مؤمتر/اجتمااع أطارامل ابرياس( 
 .(11)يف دورته األومل

يئاة يف ورحبت  يئة التنفي  ابلورقاات املقدماة مان األطارامل تلبياة للادعوة الايت وجهتهاا ا  -22
 . طشحل     املسحلة (12)هتا الساطعة واألرطعنيدور 
وأحاطاات  يئااة التنفياا  علماااا ابحلااوار الثااري والبناااء طااني األطاارامل طشااحل املسااائل ذات الصاالة  -23

هباا ا البنااد ماان جاادول األعمااال، مبااا فيهااا، علااى  اابيل املثااال ل احلصاار، وقاات انطباااق األطاار الشمنيااة 
 احة  ا، وما تنطوي عليه     اخليارات من إجياطيات و لبيات.املشرتاة واجلدوى منها واخليارات املت

واتفقااات  يئاااة التنفيااا  علاااى مواصااالة النظااار يف  ااا   املساااحلة يف اجلاااشء الثااااين مااان دورهتاااا  -24
( هباااااادمل تقاااااادمي توصااااااية طشااااااح ا لكااااااي ينظاااااار فيهااااااا 2018الثامنااااااة واألرطعااااااني )أيلول/ اااااابتم  

 مؤمتر/اجتماع أطرامل ابريس ويعتمد ا.
__________ 

 .https://unfccc.int/submissions_and_statements متاحة يف املوقو التايل: (10)
 .FCCC/PA/CMA/2016/3من الوتيقة  24الفقرة  (11)
. وتتاااااح املعلومااااات املقدمااااة قباااال الاااادورة يف املوقااااو التااااايل: FCCC/SBI/2017/19ة ماااان الوتيقاااا 33انظاااار الفقاااارة  (12)

https://unfccc.int/submissions_and_statements أما املعلومات املقدمة خالل الادورة فهاي متاحاة يف املوقاو ،
 /https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018الشاااابكي التااااايل: 

sessions/sbi-48#eq-16. 

https://unfccc.int/submissions_and_statements
https://unfccc.int/submissions_and_statements
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-16
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-16
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ثضع طرائ  ثىلترااا  لتشرغي  ثاترتاداا السرا  العر ا املشر   ىلليره يف  - ا ت  ت 
 نز اتف ق اب يس  4نز امل  ة  ١٢الفقرة 
 من جدول األعمال( 6)البند 

 املداثال  -١ 
نظرت  يئة التنفي  يف   ا البند من جدول األعماال يف جلساتيها األومل والثالثاة. وأدمل  -25

ها طياانت اب م اجملموعة األفريقية، وحتالف الدول اجلشرية الصغرية، أطرامل طبياانت، طين 10ممثلو 
واجملموعااااااة العرطيااااااة، وجمموعااااااة السااااااالمة البيئيااااااة، والحتاااااااد األورويب، والبلاااااادال الناميااااااة املتقارطااااااة 

. واتفقاااات  يئااااة التنفياااا  يف جلسااااتها األومل علااااى النظاااار يف  اااا ا البنااااد ماااان جاااادول (13)التفكااااري
ات اري رالية يشرتك يف تيساري ا السايدة ماادلني دياومل  اار )السانغال( األعمال يف إطار مشاور 

 ال اااتنتاجات يف الثالثاااة، جلساااتها يف التنفيااا ،  يئاااة ونظااارتوالسااايد طاااري  تيانسااان )النااارويج(. 
 واعتمدهتا.  أدان  الواردة

 االتتنت ت   -٢ 
مااان  12فقااارة واصااالت  يئاااة التنفيااا  نظر اااا يف مساااحلة الساااجل العاااام املشاااار إلياااه يف ال -26
ارال املتشااراال يف  (14)من اتفاق ابريس ابل تناد إمل امل ارة اري الرالية 4 املادة الايت أعاد ا امليسّا

 الدورة الساطعة واألرطعني طشحل     املسحلة.
وأحاطت  يئة التنفي  علماا مبختلف اآلراء اليت تباد ا األطرامل يف الادورة احلالياة طشاحل  -27

     املسحلة. 
واتفقااات  يئاااة التنفيااا  علاااى مواصااالة النظااار يف  ااا   املساااحلة يف اجلاااشء الثااااين مااان دورهتاااا  -28

اليت أعاد ا امليسارال املتشااراال عان  (15)الثامنة واألرطعني، مستندة يف ذلك إمل امل ارة اري الرالية
ن املساااحلة يف دورهتاااا السااااطعة واألرطعاااني، وإمل ماااداولت األطااارامل يف  ااا   الااادورة وماااا  ااابقها مااا

 . (16)دورات واآلراء اليت قدمتها

ثضع طرائ  ثىلترااا  لتشرغي  ثاترتاداا السرا  العر ا املشر   ىلليره يف  -ت بع ا  
 نز اتف ق اب يس 7نز امل  ة  ١٢الفقرة 
 من جدول األعمال( 7)البند 

 املداثال  -١ 
ثاة. وأدمل نظرت  يئة التنفي  يف   ا البند من جدول األعماال يف جلساتيها األومل والثال -29

أطرامل طبياانت، طينها طياانت اب م اجملموعة األفريقية، وحتالف الدول اجلشرية الصغرية،  10ممثلو 
__________ 

ماان طنااود جاادول األعمااال. والبياااانت متاحااة عاا   7و 6ابلنساابة لكااال البناادين  7نااد أُديل  ابلبياااانت يف إطااار الب (13)
-https://unfccc-sb48.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing البث الشابكي للجلساة يف املوقاو التاايل:

plenary-2. 
-https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-aprilمتاحااة يف املوقااو التااايل:  (14)

2018/sessions/sbi-48#eq-17. 
 أعال .  14مطاطقة للحاشية  (15)
 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (16)

https://unfccc-sb48.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-2
https://unfccc-sb48.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-2
https://unfccc-sb48.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-2
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-17
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-17
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-17
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واجملموعااااااة العرطيااااااة، وجمموعااااااة السااااااالمة البيئيااااااة، والحتاااااااد األورويب، والبلاااااادال الناميااااااة املتقارطااااااة 
 ا البنااااد ماااان جاااادول . ويف اجللسااااة األومل، اتفقاااات  يئااااة التنفياااا  علااااى النظاااار يف  اااا(17)التفكااااري

انسان. ياألعمال يف إطار مشاورات اري رالية يشرتك يف تيسري ا السيدة ضيومل  ار والسيد  ت
 واعتمدهتا.  أدان  الواردة ال تنتاجات يف الثالثة، جلستها يف التنفي ،  يئة ونظرت

 االتتنت ت    -٢ 
مااان  12ياااه يف الفقااارة واصااالت  يئاااة التنفيااا  نظر اااا يف مساااحلة الساااجل العاااام املشاااار إل -30
ارال املتشااراال يف  (18)من اتفاق ابريس ابل تناد إمل امل ارة اري الرالية 7 املادة الايت أعاد ا امليسّا

 الدورة الساطعة واألرطعني  يئة التنفي  طشحل     املسحلة.
طشاحل وأحاطت  يئة التنفي  علماا مبختلف اآلراء اليت تباد ا األطرامل يف الادورة احلالياة  -31

     املسحلة.
واتفقااات  يئاااة التنفيااا  علاااى مواصااالة النظااار يف  ااا   املساااحلة يف اجلاااشء الثااااين مااان دورهتاااا  -32

الايت أعاد ا امليسارال املتشااراال يف  (19)الثامنة واألرطعني، مساتندة يف ذلاك إمل املا ارة ااري الرالياة
   الاادورة ومااا  اابقها ماان دورهتااا الساااطعة واألرطعااني عاان املسااحلة، وإمل مااداولت األطاارامل يف  اا

 .(20)دورات واآلراء اليت قدمتها

 اتتعراض طرائ  ثىلترااا  آلية التنألية النظيفة -اثنن ا  
 من جدول األعمال( 8)البند 
نظرت  يئاة التنفيا  يف  ا ا البناد مان جادول األعماال يف جلساتها األومل واتفقات علاى  -33

 رطعني.أتجيل نظر ا يف املسحلة إمل دورهتا التا عة واأل

تنسي  الدعم املقدا لتنفيذ النشرطة فيألر  يتصر  اتررااا  التافيرف يف  -اتتع ا  
 قط ع الغ اب  يف البلدان الن نية، مب  يف ذلك الةتيب   املاتسية

 من جدول األعمال( 9)البند 

 املداثال  -١ 
ثالثاة. وأدمل نظرت  يئة التنفي  يف   ا البند من جدول األعماال يف جلساتيها األومل وال -34

. واتفقات  يئاة التنفيا ، يف جلساتها األومل، علاى النظار يف  ا ا البناد مان (21)ممثال طارفني طبياانني
جاادول األعمااال يف مشاااورات اااري راليااة يتشااارك يف تيسااري ا الساايد ايااث أندر ااول ) ويساارا( 

__________ 

 أعال . 13مطاطقة للحاشية  (17)
-https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-aprilمتاحااة يف املوقااو التااايل:  (18)

2018/sessions/sbi-48#eq-18. 
 أعال .  18مطاطقة للحاشية  (19)
 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (20)
 /https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcastالبياانت متاحة ع  البث الشبكي للجلسة يف املوقو التاايل:  (21)

sbi-closing-plenary-part-i. 

https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-18
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-18
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-18
https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-part-i
https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-part-i
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ل ااتنتاجات والساايد تريفااور طومسااول )ارينااادا(. ونظاارت  يئااة التنفياا ، يف جلسااتها الثالثااة، يف ا
 الواردة أدان  واعتمدهتا. 

    تتنت تاال -٢ 
، نتاائج الجتماعاات 19-م أ/10مان املقارر  9ا تعرضت  يئة التنفي ، عماالا ابلفقارة  -35

من ذلك املقرر، ونظرت يف الرتتيبات املؤ سية القائمة أو احلاجة  5و 4املشار إليها يف الفقرتني 
 70ن أجل تنسيس دعم تنفي  األنشطة املشار إليها يف الفقرة إمل طدائل ممكنة يف جمال احلوامة م

 . 16-م أ/1من املقرر 
، 19-م أ/10مااان املقااارر  9ونظااارت  يئاااة التنفيااا  يف املساااائل املشاااار إليهاااا يف الفقااارة  -36

وأوصاات مبشااروع ا ااتنتاجات اااي ينظاار فيااه مااؤمتر األطاارامل ويعتمااد  يف دورتااه الراطعااة والعشاارين 
 . (22)(2018م  )اانول األول/ديس

 عأل  دو ثنيفي  املشةك بشأن الهت اعة  -ع شراا  
 من جدول األعمال(  10)البند 

 املداثال  -١ 
نظرت  يئة التنفي  يف   ا البند من جادول األعماال يف جلساتيها األومل والثالثاة. وااال  -37

ت  يئة التنفيا  يف . واتفق(23)معروضاا عليها الورقات املقدمة طشحل   ا البند من جدول األعمال
ماان جاادول  8جلسااتها األومل علااى النظاار يف  اا ا البنااد ماان جاادول األعمااال ابلقاارتال مااو البنااد 

أعمال الدورة الثامنة واألرطعاني  يئاة املشاورة، الا ي نمال نفاس العناوال، يف إطاار مشااورات ااري 
وس  ااندوفال )طااريو(. رالياة يتشاارك يف تيسااري ا السايد  يكاي ارا ااومل )فنلنادا( والسايدة ميالااار 

وأدمل ممثااال منظماااة األا ياااة والشراعاااة لبمااام املتحااادة طبياااال. ونظااارت  يئاااة التنفيااا ، يف جلساااتها 
 الثالثة، يف ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا. 

 االتتنت ت   -٢ 
ماااان التفاقيااااة وعمااااالا  10و 9أشااااارات إمل املااااادتني   يئااااة التنفياااا  و يئااااة املشااااورة، إذ إل -38
، ا ااتهلتا عماال اورونيفيااا املشاارتك طشااحل الشراعااة، آخاا تني يف العتبااار أوجااه 23-م أ/4ملقاارر اب

. ورحبتااااا (24)ضااااعف الشراعااااة إزاء تغااااري املناااااخ والاااانهج الراميااااة إمل معاجلااااة مسااااحلة األماااان الغاااا ائي
  .(25)ابلورقات املقدمة من األطرامل واملراقبني طشحل العناصر اليت جيب إدراجها يف   ا العمل

وطلباات  يئااة التنفيااا  و يئااة املشاااورة إمل األمانااة أل تااانظم حلقااات العمااال املشااار إليهاااا يف  -39
 املرفس األول ابلقرتال مو الدورات احملددة. وشجعتا املراقبني على املشاراة يف حلقات العمل    . 

__________ 

 .FCCC/SBI/2018/9/Add.1لالطالع على نص مشروع ال تنتاجات، انظر الوتيقة  (22)
 أعال .  10مطاطقة للحاشية  (23)
 .1، الفقرة 23-م أ/4املقرر  (24)
 أعال .  10مطاطقة للحاشية  (25)
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يل مسااائل تشاامل، علااى  ااب وأحاطاات ااال ماان  يئااة التنفياا  و يئااة املشااورة علماااا أب يااة -40
احلصاار، املااشارعني والقضااااي اجلنسااانية والشااباب واجملتمعااات احملليااة والشااعوب األصاالية،  املثااال ل

وشجعتا األطرامل على أخ  ا يف العتبار عند تقدمي الورقات وخالل حلقات العمل املنظماة يف 
 إطار عمل اورونيفيا املشرتك طشحل الشراعة. 

أيضااا إمل األماناة أل تعاّد تقرياراا عان اال حلقاة عمال وطلبت  يئاة التنفيا  و يئاة املشاورة  -41
أشري إليها يف املرفس األول لتنظر فيه ا يئتاال الفرعيتاال يف دورتيهماا اللتاني تعقباال الادورتني اللتاني 

 تنظم حلقات العمل ابلتشامن معهما. 
 األمانااة ، طلبات  يئااة التنفيا  و يئااة املشاورة إمل23-م أ/4مان املقاارر  1وعماالا ابلفقاارة  -42

أيضااا أل تادعو ممثلااي ا يئاات املنشااحة مبوجاب التفاقيااة إمل املساا ة يف العماال، وحضاور حلقااات 
 .23-م أ/4)أ( من املقرر 2لقة العمل األومل، طشحل الفقرة  يما ح العمل، ول

ودعاات  يئااة التنفياا  و يئااة املشااورة األطاارامل واملااراقبني إمل أل يقاادموا، عاا  طواطااة تقاادمي  -43
وفيمااا يتعلااس طكاال حلقااة عماال أشااري إليهااا يف املرفااس األول، آراء اام عاان موضااوع ، (26)ملعلوماااتا

حلقااة العمااال حبلاااول املوعاااد النهاااائي احملااادد يف املرفاااس األول. ودعتاااا أيضااااا األطااارامل واملاااراقبني إمل 
، آراء ااااام عااااان املواضااااايو املقبلاااااة ااااااري الاااااواردة يف 2020أيلول/ ااااابتم   28يقااااادموا، حبلاااااول  أل
وعن التقدم احملرز يف عمل اورونيفيا املشرتك طشحل الشراعة للنظر فيها يف تقرير  23-م أ/4 ملقررا

 . 23-م أ/4من املقرر  4ا يئتني الفرعيتني إمل مؤمتر األطرامل وفقاا للفقرة 
واتفقت  يئة التنفي  و يئة املشورة على مواصلة النظر يف   ا البند من جدول األعماال  -44

 (. 2018ة التا عة واألرطعني لكل منهما )اانول األول/ديسم  يف الدور 
وأحاطاااات  يئااااة التنفياااا  و يئااااة املشااااورة علماااااا ابآلاثر التقديريااااة املرتتبااااة يف امليشانيااااة علااااى  -45

أعاااال . وطلبتاااا إمل  39األنشاااطة الااايت  تضاااطلو هباااا األماناااة علاااى النحاااو املشاااار إلياااه يف الفقااارة 
 ات املطلوطة يف     ال تنتاجات ر ناا طتوافر املوارد املالية.األمانة أل تضطلو ابيفجراء

 تقرير دنة التكيرف  -ح  ي عشر
 من جدول األعمال( 11)البند 

 املداثال  -١ 
نظااارت  يئاااة التنفيااا  يف  ااا ا البناااد مااان جااادول األعماااال يف جلساااتها األومل املساااتحنفة،  -46
ت  يئااة التنفياا ، يف جلسااتها األومل املسااتحنفة، نيسااال/أطريل، ويف جلسااتها الثالثااة. واتفقاا 30 يف

ماان جاادول أعمااال الاادورة  4علااى النظاار يف  اا ا البنااد ماان جاادول األعمااال ابلقاارتال مااو البنااد 
الثامنة واألرطعني  يئة املشورة، ال ي نمل نفس العنوال، يف إطار مشاورات اري رالية تشرتك يف 

 سيدة ااطرييال فيشوريفا ) لوفاايا(تيسري ا السيدة اب يونس دامبيت )ااان( وال
واتفقت  يئاة التنفيا  أيضااا علاى أل جيتماو الفرياس املنشاح يف إطاار  ا ا البناد مان جادول  -47

مااان جااادول األعماااال، ااملساااائل  12األعماااال طشاااكل مشااارتك ماااو الفرياااس املنشاااح يف إطاااار البناااد 
 املعال اخلا اء فرياس أعاد ا الايت اةاملشارت  التوصايات يف النظار أجال مان ،املتعلقة أبقل البلادال مناوااا

__________ 

(26) https://unfccc.int/submissions_and_statements . 
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لكاي ينظار فيهاا مؤمتر/اجتمااع أطارامل ابرياس ويعتماد ا يف  ،(27)التكياف وجلناة مناواا  البلدال أبقل
. ونظاارت  يئاة التنفياا ، يف جلسااتها 21-م أ/1مان املقاارر  45و 41دورتاه األومل وفقاااا للفقاارتني 

 الثالثة، يف ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا.

 االتتنت ت   -٢ 
واصاالت  يئااة التنفياا  و يئااة املشااورة نظر ااا يف أعمااال جلنااة التكيااف ا ااتجاطة ملااا ورد يف  -48

، فضاالا عان عملهاا إمل جاناب فرياس اخلا اء املعال أبقال البلادال 21-م أ/1من املقارر  42الفقرة 
 يئتااال الفرعيتااال . ورحباات ا21-م أ/1ماان املقاارر  45و 41منااواا، ا ااتجاطة ملااا ورد يف الفقاارتني 

ابلتقاادم احملاارز يف النهااو  ابملااداولت املتعلقااة هباا   املسااائل، علااى النحااو املبااني يف املاا ارتني اااري 
 .(28)الراليتني املنقحتني اللتني أعد ا امليسرال املتشاراال

واتفقاات  يئااة التنفياا  و يئااة املشااورة علااى مواصاالة نظر ااا يف  اا   املسااائل، ا ااتناداا إمل  -49
أعال ، خالل اجلشء الثاين من الدورة  48 ارتني اري الراليتني املنقحتني املشار إليهما يف الفقرة امل

الثامنة واألرطعني لكل من ا يئتني الفرعيتني هبدمل تقدمي توصية نيلها مؤمتر األطرامل أتناء دورته 
 يف دورته األومل. الراطعة والعشرين إمل مؤمتر/اجتماع أطرامل ابريس لكي ينظر فيها ويعتمد ا

  ئ  املتعلقة أبق  البلدان منواا املس -اثين عشر
 من جدول األعمال( 12)البند 

 املداثال  -١ 
نظاارت  يئااة التنفياا  يف  اا ا البنااد ماان جاادول األعمااال يف جلسااتها األومل املسااتحنفة ويف  -50

، FCCC/SBI/2018/8والوتيقاة  FCCC/SBI/2018/4جلستها الثالثاة. وااال معروضااا عليهاا الوتيقاة 
. ودعاا (30). وأدمل مماثال طارفني طبياانني(29)والورقات املقدمة طشحل  ا ا البناد مان جادول األعماال

، السااايد الاارئيُس، يف اجللسااة األومل املساااتحنفة، انئااب  رئاايس فرياااس اخلاا اء املعاال أبقااال البلاادال منااواا 
شااطة الفريااس. ويف اجللسااة ذاهتااا، أديريتااو  ااانتاان ) ااال تااومي وطرينسااييب(، إمل تقاادمي تقرياار عاان أن

اتفقت  يئاة التنفيا  علاى النظار يف  ا ا البناد مان جادول األعماال يف إطاار مشااورات ااري رالياة 
يشااارتك يف تيساااري ا الساااايد ماماااادو  ااااوانداي )طورايناااا فا ااااو( والسااايد مااااالكوم ريااادوت )اململكااااة 

 املتحدة ل يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(. 

__________ 

 . FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1ترد يف الوتيقة  (27)
 21-م أ/1مان املقارر  42نقحاة املساتجيبة إمل الاولايت الاواردة يف الفقارة ميكن الطالع على امل ارة اري الرالية امل (28)

 .https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48_IN_SBI_i11-SBSTA_i4_2املوقااو الشاابكي التااايل:  يف

pdf?download ، مااااااان  45و 41واملااااااا ارة ااااااااري الرالياااااااة املنقحاااااااة املساااااااتجيبة إمل الاااااااولايت الاااااااواردة يف الفقااااااارتني
-https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48.IN_.SBI_i11: يف املوقااو الشاابكي التااايل 21-أ م/1 املقاارر

SBSTA_i4.pdf?download. 
 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (29)
 /https://unfccc-sb48.cloud.streamworld.de البيااااانت متاحاااة عااا  الباااث الشااابكي للجلساااة يف املوقاااو التاااايل: (30)

webcast/sbi-closing-plenary-2. 

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.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48.IN_.SBI_i11-SBSTA_i4.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48.IN_.SBI_i11-SBSTA_i4.pdf?download
https://unfccc-sb48.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-2
https://unfccc-sb48.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-2
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ة التنفياا ، يف جلسااتها األومل املسااتحنفة، أيضاااا علااى أل جيتمااو الفريااس املنشااح واتفقاات  يئاا -51
مان  11يف إطار  ا ا البناد مان جادول األعماال طشاكل مشارتك ماو الفرياس املنشاح يف إطاار البناد 

جدول األعمال، اتقرير جلنة التكيافا، مان أجال النظار يف التوصايات املشارتاة الايت أعاد ا فرياس 
لكااي ينظاار فيهااا مؤمتر/اجتماااع أطاارامل ابريااس  (31)قاال البلاادال منااواا وجلنااة التكياافاخلاا اء املعاال أب

. ونظارت  يئاة التنفيا ، 21-م أ/1من املقارر  45و 41ويعتمد ا يف دورته األومل وفقاا للفقرتني 
 يف جلستها الثالثة، يف ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا.

 االتتنت ت    -٢ 
لفرياس اخلا اء املعال أبقال  33   علماا مو التقدير ابلتقرير عن الجتماع الأحاطت  يئة التنفي -52

 .2018شباط/ف اير  9إمل  5، املعقود يف  ال تومي،  ال تومي وطرينسييب، من (32)البلدال منواا 
وقااد أعرطاات  يئااة التنفياا  عاان امتنا ااا حلكومااة  ااال تااومي وطرينسااييب ل تضااافتها  اا ا  -53

 الجتماع.
عرطت  يئة التنفي  عن تقدير ا لفرياس اخلا اء واألماناة لعملهماا علاى دعام أقال البلادال وأ -54

، (33)2019-2018منواا. ورحبت ط انمج العمل املتجدد ال ي وضعه فريس اخل اء لفرتة السنتني 
 وشجعته على ترتيب أولوايت عمله مو مراعاة توافر املوارد.

طشاااحل  (34)قاااام طاااه فرياااس اخلااا اء يفعاااداد التوصاااياتورحبااات  يئاااة التنفيااا  ابلعمااال الااا ي  -55
 حتديث طرانمج العمل املتعلس أبقل البلدال منواا.

ودعاااات  يئااااة التنفياااا  األطاااارامل واملنظمااااات ذات الصاااالة، مبااااا فيهااااا املنظمااااات الثنائيااااة  -56
أبقاال  واملتعااددة األطاارامل، إمل مواصاالة تقاادمي املااوارد دعماااا لتنفياا  طاارانمج عماال فريااس اخلاا اء املعاال

 البلدال منواا.
ولحظت  يئاة التنفيا  أل جمماوع التمويال املعتماد لصاندوق أقال البلادال مناواا خاالل السانة  -57

ملياول دولر، وأل حجام  48، 2018نيساال/أطريل  30طلات، يف ملرفس البيئاة العاملياة  2018املالية 
 مليار دولر. 1.2ل البلدال منواا طلت التمويل الرتاامي ال ي حظي ابملوافقة من  إنشاء صندوق أق

ولحظاااات  يئااااة التنفياااا  أيضاااااا أل أمانااااة مرفااااس البيئااااة العامليااااة قااااد أجااااازت تقنياااااا، حااااى  -58
لتنفيااا  طاااارامج العمااال الوطنيااااة للتكيااااف  مقرتحاااااا  مشاااروعاا  21، 2018نيسااااال/أطريل  30 اتريااا 

ليول دولر، وأل  ا   املقرتحاات يف م 156املقدمة من أقل البلدال منواا، و و ما ميثل يف اجملموع 
 انتظار ختصيص املوارد من صندوق أقل البلدال منواا.

ولحظاات  يئااة التنفياا  مااو التقاادير ا ااتمرار التعاااول طااني فريااس اخلاا اء وأمانااة الصااندوق  -59
 األخضر للمناخ يف جمال تقدمي التوجيه واملشورة التقنيني إمل أقل البلدال منواا طشاحل احلصاول علاى
 التمويل من الصندوق األخضر للمناخ من أجل عملية صيااة وتنفي  خطط التكّيف الوطنية.

__________ 

 .FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1ترد يف الوتيقة  (31)
(32) FCCC/SBI/2018/4 . 
د فرياااس اخلااا اء ، يعااا16-م أ/6مااان املقااارر  3. وعماااالا ابلفقااارة FCCC/SBI/2018/4يااارد يف املرفاااس األول للوتيقاااة  (33)

 طرانمج عمل متجدداا مدته  نتال لتنظر فيه  يئة التنفي  يف اجللسة األومل لدورهتا ال  نة.
 .FCCC/SBI/2018/4من الوتيقة  66-62انظر الفقرات  (34)
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 أقال البلادال مناواا مان أجال صايااةولحظت  يئة التنفيا  أل  اتة مقرتحاات مقدماة مان  -60
 1خطط التكيّاف الوطنياة قاد حظيات ابملوافقاة مان أماناة الصاندوق األخضار للمنااخ حاى اتريا  

 .2018أاير/مايو 
وردت يف التقريار املشاار إلياه  وطلبت  يئة التنفي  من فريس اخل اء النظر يف العناصر الايت -61
يف جمااال التكيّااف الناشاائة عاان اتفاااق ابريااس  (35)أعااال ، مبااا يف ذلااك الحتياجااات 52الفقاارة  يف

كاان أل واملقااررات ذات الصاالة الاايت اعتمااد ا مااؤمتر األطاارامل يف دورتااه احلاديااة والعشاارين، والاايت مي
 تعاجل يف إطار طرانمج عمل فريس اخل اء عند إعداد طرامج عمله املقبلة، حسب مقتضى احلال.

املقدماة مان األطارامل لكاي يساتخدمها فرياس اخلا اء  (36)ورحبت  يئة التنفي  ابملعلومات -62
صاايات عنااد النظاار يف احلاجااة إمل حتااديث طاارانمج العماال املتعلااس أبقاال البلاادال منااواا وعنااد إعااداد تو 

 .21-م أ/19من املقرر  3للنظر فيها يف     الدورة، عمالا ابلفقرة 
طشااحل الرتتيبااات املتعلقااة إباتحااة الاادعم واملرونااة  (37)وأحاطاات  يئااة التنفياا  علماااا ابلتقرياار -63

 ألقل البلدال منواا ومساعدهتا على النتقال السلس من فئة أقل البلدال منواا.
ى مواصلة نظر ا يف  ا   املساحلة يف دورهتاا اخلمساني، آخا ةا يف ووافقت  يئة التنفي  عل -64

أعااال  وتقرياار مرفااس البيئااة العامليااة إمل  63 اعتبار ااا  لااة أمااور منهااا التقرياار املشااار إليااه يف الفقاارة
الدورة الراطعة والعشارين ملاؤمتر األطارامل، مان أجال إعاداد توصايات لينظار فيهاا ماؤمتر األطارامل يف 

 (.2019العشرين )تشرين الثاين/نوفم  دورته اخلامسة و 
وواصاالت  يئااة التنفياا  نظر ااا يف عماال فريااس اخلاا اء، ابلتعاااول مااو جلنااة التكيااف، وذلااك  -65

 . وأحاطاااااااات ا يئااااااااة علماااااااااا 21-م أ/1ماااااااان املقاااااااارر  45و 41ا ااااااااتجاطة ملااااااااا ورد يف الفقاااااااارتني 
األعماال مان حياث مان جادول  11ابل تنتاجات الايت خلصات إليهاا املناقشاات يف إطاار البناد 

 صلتها طنتائج الجتماعات املشرتاة فيما يتعلس هب   األعمال.
وأوصات  يئاة التنفيا  مبشااروع مقارر طشاحل طاارانمج العمال املتعلاس أبقاال البلادال مناواا لكااي  -66

 . (38)ينظر فيه مؤمتر األطرامل ويعتمد  يف دورته الراطعة والعشرين

 خطط التكيف الوطنية -اثلث عشر
 من جدول األعمال( 13)البند 

 املداثال  -١ 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتها األومل املسااااتحنفة ويف  -67

. FCCC/SBI/2018/INF.1، والوتيقاة FCCC/SBI/2018/6 الوتيقاة عليهاا معروضااا  واالجلستها الثالثة. 
لى النظر يف   ا البناد مان جادول األعماال واتفقت  يئة التنفي ، يف جلستها األومل املستحنفة، ع

__________ 

 .FCCC/SBI/2018/4من الوتيقة  52-50انظر الفقرات  (35)
ماان طلغاااراي اب اام الحتاااد األورويب والاادول األعضاااء فيااه، اب اام أقاال البلاادال منااواا و إتيوطيااا معلومااات مقدمااة ماان  (36)

 .https://unfccc.int/submissions_and_statements متاحة يف املوقو التايل:
(37) FCCC/SBI/2018/8. 
 . FCCC/SBI/2018/9/Add.1لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر الوتيقة  (38)
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يف إطار مشاورات اري رالية يشرتك يف تيسري ا السيدة طيبيتوا لات ي )توفاالو( والسايد ريادوت. 
 ونظرت  يئة التنفي ، يف جلستها الثالثة، يف ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا. 

 االتتنت ت   -٢ 
اجتمااع خا اء األطارامل الراماي إمل تقيايم التقادم احملارز رحبت  يئة التنفي  طنجاح تنظيم  -68

يف عملياااة صاااايااة وتنفياااا  خطااااط التكياااف الوطنيااااة، والاااا ي عقااااد يف  اااال تااااومي،  ااااال تااااومي 
 .2018شباط/ف اير  9إمل  7وطرينسييب، يف الفرتة من 

ورحبت  يئة التنفي  أيضاا طنجاح تنظيم معر  خطاط التكياف الوطنياة، الا ي عقاد يف  -69
يف شرم الشي ، يف مصار، وابملشااراة النشاطة لبطارامل  2018نيسال/أطريل  6إمل  4فرتة من ال

و ااائر أصااحاب املصاالحة، ورحباات ااا لك ابلعاار  الاا ي تقاادمت طااه  هوريااة اااوراي ل تضااافة 
 .2019معر  خطط التكيف الوطنية لعام 

 تضاافتها الجتمااع وأعرطات  يئاة التنفيا  عان امتنا اا حلكوماة  اال تاومي وطرينساييب ل -70
أعاااال ، وحلكومااة مصاار ل تضااافتها معااار  خطااط التكيااف الوطنياااة  68املشااار إليااه يف الفقاارة 
 أعال . 69املشار إليه يف الفقرة 

ورحباات  يئااة التنفياا  ابلعماال الاا ي اضااطلو طااه فريااس اخلاا اء وجلنااة التكيااف واألمانااة يف  -71
 إعداد الواثئس التالية: 

 ؛(39)لتقدم احملرز يف عملية صيااة وتنفي  خطط التكيف الوطنيةاملوجش املتعلس اب )أ( 
التقرير املتعلس ابلتقادم احملارز والتجاارب وأفضال املمار اات والادروس املساتفادة  )ب( 

والثغااااارات والحتياجاااااات والااااادعم املقااااادم واملتلّقاااااى يف عملياااااة صااااايااة وتنفيااااا  خطاااااط التكياااااف 
 ؛(40)الوطنية

لعمااال الااايت عقااادهتا جلناااة التكياااف طشاااحل ال اااتفادة مااان التقريااار املتعلاااس حبلقاااة ا )ج( 
 .(41)طرانمج ال تعداد ودعم األنشطة التحضريية للصندوق األخضر للمناخ من أجل التكيف

وأعرطاات  يئااة التنفياا  عاان تقاادير ا لفريااس اخلاا اء وجلنااة التكيااف لنجاااح تنظاايم الجتماااع  -72
ر ا للمنظماات الايت  اا ت يف حتليال التقادم أعاال ، وأعرطات عان تقادي 68املشار إليه يف الفقرة 

 .(42)احملرز وتقييمه
ورحباات  يئااة التنفياا  ابلعماال الاا ي اضااطلو طااه فريااس اخلاا اء يف تنظاايم أحااداث جانبيااة  -73

أتناء انعقاد دوراهتا، حسب القتضاء، ودعت فرياس اخلا اء إمل النظار يف توجياه دعاوة إمل البلادال 
هااا علاااى خطاااط التكيااف الوطنياااة يف الااادورة الراطعااة والعشااارين ملاااؤمتر الناميااة األطااارامل لتقااادمي أمثلت

األطاارامل، حسااب القتضاااء، ابلنظاار إمل أ يااة تقاادمي أمثلااة علااى خطااط التكيااف الوطنيااة، مبااا يف 
 ذلك املشااي والتحدايت، متاشياا مو طرانمج عمل فريس اخل اء.

__________ 

(39) FCCC/SBI/2018/6. 
(40) FCCC/SBI/2018/INF.1. 
(41) SB48.AC.1. 
  .https://unfccc.int/node/28634. والتحليالت متاحة يف املوقو التايل: FCCC/SBI/2018/6من الوتيقة  11انظر الفقرة  (42)

https://unfccc.int/node/28634
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ة يف دورهتااا التا ااعة واألرطعااني واتفقاات  يئااة التنفياا  علااى مواصاالة النظاار يف  اا   املسااحل -74
ا ااتناداا إمل مشااروع الاانص الاا ي اقرتحااه امليساارال املتشاااراال للمشاااورات اااري الراليااة طشااحل  اا ا 

 . (43)البند من جدول األعمال

 تطوير التكنولوتي  ثنقله   - ابع عشر
 من جدول األعمال( 14)البند 

يرر  فيألرر  يتعلرر  برردعم تنفيررذ اتفرر ق نطرر ق ثطرائرر  التقيرريم الرردث ي آلليررة التكنولوت - لف 
 اب يس

 ( من جدول األعمال(أ)14)البند الفرعي 

 املداثال  -١ 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتيها األومل  -75

. واتفقااات  يئاااة التنفيااا ، يف جلساااتها FCCC/TP/2017/5والثالثاااة. وااااال معروضااااا عليهاااا الوتيقاااة 
على النظر يف   ا البند الفرعي من جدول األعمال يف إطار مشاورات اري رالية يشرتك األومل، 

يف تيسااااااري ا الساااااايد إايل لويااااااد )الااااااولايت املتحاااااادة األمريكيااااااة( والساااااايدة اااااااالوداي أواتافيااااااانو 
 واعتمدهتا.  أدان  الواردة ال تنتاجات يف الثالثة، جلستها يف التنفي ،  يئة ونظرت)املكسيك(. 

 االتتنت ت   -٢ 
واصلت  يئة التنفي  حتديد نطاق وطرائس التقييم الدوري لفعالية آلية التكنولوجيا ومدى   -76

يتعلااس ابملسااائل املتصاالة  افايااة الاادعم املقاادم إمل اآلليااة ماان أجاال دعاام تنفياا  اتفاااق ابريااس فيمااا
 )يشار إليه فيما يلي ابلتقييم الدوري(. (44)طتطوير التكنولوجيا ونقلها

ورحباات  يئااة التنفياا  ابلورقااة التقنيااة الاايت أعاادهتا األمانااة عاان اخلاا ة املكتساابة والاادروس  -77
املسااااتفادة وأفضاااال املمار ااااات املتبعااااة يف إجااااراء عمليااااات ا ااااتعرا   تلااااف الرتتيبااااات يف إطااااار 

 .(45)التفاقية وطروتواول ايوتو ذات الصلة ابلتقييم الدوري
، 23-م أ/1واملرفاااااس األول مااااان املقااااارر  2لفقااااارة وأخااااا ت  يئاااااة التنفيااااا  يف العتباااااار ا -78

 و ّرعت عملها طشحل حتديد نطاق وطرائس التقييم الدوري.
ولحظات  يئاة التنفيا  أل امليسارين املتشااراني للمشاااورات ااري الرالياة طشاحل  ا ا البنااد  -79

  الادورة الفرعي من جدول األعمال أعدا م ارة اري رالية ا تناداا إمل مداولت األطارامل يف  ا 
 . (47)واآلراء اليت قدمتها (46)وما  بقها من دورات  يئة التنفي 

__________ 

-https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april وقااااو التااااايل:متاااااح يف امل (43)

2018/sessions/sbi-48#eq-24  (.2018أاير/مايو  9ة املؤرخ 2)النسخة 
 .FCCC/SBI/2017/7من الوتيقة  58الفقرة  (44)
(45) FCCC/TP/2017/5. 
 (.2018أاير/مايو  7)النسخة املؤرخة  https://unfccc.int/node/61366#eq-26 متاحة يف املوقو التايل: (46)
 أعال . 10ة مطاطقة للحاشي (47)

https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-24
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-24
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-24
https://unfccc.int/node/61366#eq-26
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واتفقت  يئة التنفي  على مواصلة حتديد نطاق وطرائس التقييم الدوري يف اجلشء الثاين من  -80
 أعال . 79الدورة الثامنة واألرطعني آخ ة يف اعتبار ا امل ارة اري الرالية املشار إليها يف الفقرة 

 اتتعراض فع لية تنفيذ نردهت ثشبكة تكنولوتي  املن خ  -ابا 
 )ب( من جدول األعمال(14)البند الفرعي 

 املداثال  -١ 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتيها األومل  -81

امل . وأدمل ممثااااال أحاااااد األطااااار FCCC/SBI/2018/INF.5والثالثاااااة. وااااااال معروضااااااا عليهاااااا الوتيقاااااة 
. واتفقت  يئة التنفي ، يف جلستها األومل، على النظر يف  ا ا البناد الفرعاي مان جادول (48)طبيال

األعماال يف إطاار مشااورات اااري رالياة يشارتك يف تيساري ا الساايدة  اتيال ااماا )ماالوي( والساايد 
 .  . ونظرت  يئة التنفي ، يف جلستها الثالثة، يف ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتاويدل

 االتتنت ت   -٢ 
، نظااااارت  يئاااااة التنفيااااا  يف ال ااااااتنتاجات (49)طنااااااء علاااااى طلاااااب مااااان ماااااؤمتر األطااااارامل -82

، ويف (50)والتوصيات املنبثقة عن ال تعرا  املستقل لفعالية تنفيا  مرااش وشابكة تكنولوجياا املنااخ
 .(51)رد إدارة طرانمج األمم املتحدة للبيئة على     ال تنتاجات والتوصيات

وأوصت  يئة التنفي  مبشروع مقرر خبصوه     املسحلة لكي ينظر فيه ماؤمتر األطارامل  -83
 .(52)ويعتمد  يف دورته الراطعة والعشرين

املسرررر ئ  املتعلقررررة بتألويرررر  املنرررر خا يتديررررد املعلونرررر   الرررر  يتعررررني علرررر   -خ نس عشر
 نز اتف ق اب يس 9نز امل  ة  5الطرامت تقدميه  ثفق ا للفقرة 

 من جدول األعمال( 15)البند 

 املداثال  -١ 
نظاارت  يئااة التنفياا  يف  اا ا البنااد ماان جاادول األعمااال يف جلسااتها األومل املسااتحنفة ويف  -84

. وأدمل ممثلاو تالتاة أطارامل FCCC/SBI/2018/INF.5 الوتيقة عليها معروضاا  واالجلستها الثالثة. 
حنفة، علااى النظاار يف  اا ا البنااد ماان . واتفقاات  يئااة التنفياا ، يف جلسااتها األومل املساات(53)طبياااانت

جاادول األعمااال يف إطااار مشاااورات اااري راليااة يشاارتك يف تيسااري ا الساايد طياارت  ااورل )أ اارتاليا( 
 الااواردة ال ااتنتاجات يف الثالثااة، جلسااتها يف التنفياا ،  يئااة ونظاارتوالساايد  اايل انفااو )مااايل(. 

 واعتمدهتا.  أدان 
__________ 

 أعال .  10مطاطقة للحاشية  (48)
 .23-م أ/14من املقرر  8الفقرة  (49)
(50) FCCC/CP/2017/3. 
(51) FCCC/SBI/2018/INF.5. 
 . FCCC/SBI/2018/9/Add.1لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر الوتيقة  (52)
 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (53)
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 االتتنت ت   -١ 
 5  يف حتديد املعلومات اليت يتعنّي على األطرامل تقدميها وفقاا للفقارة نظرت  يئة التنفي -85

 . (54)من اتفاق ابريس 9من املادة 
ورحباات  يئااة التنفياا  ابلتقاادم احملاارز خبصااوه  اا   املسااحلة حساابما ورد يف املاا ارة اااري  -86

مااان جااادول  الرالياااة الااايت أعاااد ا امليسااارال املتشااااراال للمشااااورات ااااري الرالياااة طشاااحل  ااا ا البناااد
 .(55)األعمال

وطلبااات  يئاااة التنفيااا  إمل رئيساااها أل جياااري مشااااورات ماااو الرئيساااني املتشااااراني للفرياااس  -87
العاماال املخصااص املعاال ابتفاااق ابريااس ماان أجاال ضاامال التساااق والتنساايس فيمااا يتعلااس ابملسااحلة 

 أعال . 85املشار إليها يف الفقرة 
ا يف  ااا   املساااحلة يف اجلاااشء الثااااين مااان دورهتاااا واتفقااات  يئاااة التنفيااا  علاااى مواصااالة نظر ااا -88

 أعال . 86الثامنة واألرطعني ا تناداا إمل امل ارة املشار إليها يف الفقرة 

 املس ئ  املتعلقة ببن ا القد ا  نز  ت  البلدان الن نية  -ت  س عشر
 من جدول األعمال( 16 البند)

 بن ا القد ا  مبوتب االتف قية  - لف 
 )أ( من جدول األعمال(16ي )البند الفرع

 املداثال  -١ 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتيها األومل  -89

، FCCC/SBI/2018/5والوتيقاة  Add.1و FCCC/SBI/2018/3والثالثة. واال معروضاا عليها الوتيقة 
واتفقات  يئاة التنفيا ، يف جلساتها  .(56)والورقات املتعلقاة هبا ا البناد الفرعاي مان جادول األعماال

األومل، على النظر يف   ا البند الفرعي من جدول األعمال يف إطار مشاورات اري رالية يشرتك 
يف تيسري ا السيدة جينيفر  اان اولدو )اجلمهورياة الدومينيكياة( والسايد ماااوتو اااتو )اليااابل(. 

 نتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا. ونظرت  يئة التنفي ، يف جلستها الثالثة، يف ال ت

 االتتنت ت   -٢ 
اليت أعادهتا األماناة لتيساري الرصاد وال اتعرا   (57)رحبت  يئة التنفي  ابلتقارير التوليفية -90

 7-م أ/2املنتظماااني لتنفيااا  إطاااار طنااااء القااادرات يف البلااادال النامياااة الااا ي أنشااا  مبوجاااب املقااارر 

__________ 

 . 21-م أ/1من املقرر  55، انظر أيضاا الفقرة 23-م أ/12من املقرر  5للفقرة  وفقاا  (54)
-https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april متاحااة يف املوقااو التااايل: (55)

2018/sessions/sbi-48#eq-28 . 
 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (56)
(57) FCCC/SBI/2018/3 وAdd.1 وFCCC/SBI/2018/5 . 

https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-28
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-28
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-28
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وابلتقريااار املاااوجش عااان الجتمااااع الساااادس ملنتااادى ديااارابل ، (58)وأعياااد أتاياااد  يف مقاااررات لحقاااة
 . (59)طشحل طناء القدرات

وأااادت  يئااة التنفياا  ماان جديااد قيمااة  اادمل ونطاااق طناااء القاادرات يف البلاادال الناميااة  -91
، ولحظاااات إحااااراز طعاااا  التقاااادم يف تنفياااا  إطااااار طناااااء 7-م أ/2علااااى النحااااو الااااوارد يف املقاااارر 

 على صعيد املؤ سات والنُّظم واألفراد. القدرات يف البلدال النامية
وأشارت  يئة التنفي  إمل أ ية طناء القادرات ابلنسابة لتعشياش فعالياة تنفيا  التفاقياة، وإمل  -92

ضرورة أل تؤخ  يف العتبار أيضاا اجملالت احلالية واجملالت اليت تنشح يف  اياق التفاقياة واتفااق 
 اء القدرات يف البلدال النامية.ابريس، أتناء مواصلة تنفي  إطار طن

وأقر ت  يئة التنفي  طقيماة منتادى ديارابل طشاحل طنااء القادرات، وأشاارت إمل أل املنتادى  -93
ميثل و يلة ل تمرار جمموعة وا عة من أصحاب املصلحة يف إطار التفاقياة وخارجهاا يف تباادل 

م يف رصاد وا اتعرا  فعالياة أنشاطة اجليدة والدروس املساتفادة، ولس اها واملمار اتاملعلومات، 
 طناء القدرات.

ولحظاات  يئااة التنفياا  مااو التقاادير التقاادم الاا ي أحرزتااه حااى اآلل جلنااة ابريااس املعنيااة  -94
طبناااء القاادرات الاايت هتاادمل إمل معاجلااة الثغاارات احلاليااة والناشاائة علااى حااد  ااواء يف جمااال تنفياا  

 زايدة تعشيش جهود طناء القدرات.  أنشطة طناء القدرات يف البلدال النامية، وإمل
ورحباات  يئااة التنفياا  طكااول موضااوع أنشااطة طناااء القاادرات ماان أجاال تنفياا  املسااا ات  -95

احملاااددة وطنيااااا  اااو املوضاااوع املشااارتك طاااني الجتمااااع السااااطو ملنتااادى ديااارابل طشاااحل طنااااء القااادرات 
 يف     الدورة.والجتماع الثاين للجنة ابريس املعنية طبناء القدرات ال ي يعقد 

وأحاطت  يئة التنفي  علماا طوجاود تغارات واحتياجاات وقياود انشائة يف جماال القادرات،  -96
وعلااى  اابيل املثااال فيمااا يتعلااس ابملسااا ات احملااددة وطنياااا، وخطااط التكيااف الوطنيااة، والقياااس، 

يف التقرياار  وايفطااالو والتحقااس والوصااول إمل التموياال املتعلااس ابملناااخ، واااري ذلااك، امااا  ااو مبااني
ورحباات ابجلهااود املكثفااة الاايت يباا  ا ااال ماان األطاارامل وأصااحاب املصاالحة ملعاجلااة ، (60)التااوليفي

     املسائل. 
وأحاطت  يئة التنفي  علماا أيضاا جبدوى وأ ياة إشاراك  تلاف أصاحاب املصالحة علاى  -97

 ات يف البلدال النامية.الصعد دول الوطل والوطل وايفقليمي يف مواصلة تنفي  إطار طناء القدر 

 بن ا القد ا  مبوتب برثتودوم ديوتو  -ابا 

 )ب( من جدول األعمال(16)البند الفرعي 

 املداثال  -١ 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتيها األومل  -98

، FCCC/SBI/2018/5يقاة والوت Add.1و FCCC/SBI/2018/3والثالثة. واال معروضاا عليها الوتيقة 
__________ 

 . 12-م أ/4و 10-م أ/2أعيد أتايد  يف املقررين  (58)
(59) FCCC/SBI/2017/9. 
(60) FCCC/SBI/2018/5. 
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. واتفقات  يئاة املشاورة، يف جلساتها (61)والورقات املتعلقة هب ا البناد الفرعاي مان جادول األعماال
األومل، على النظر يف   ا البند الفرعي من جدول األعمال يف إطار مشاورات اري رالية يشرتك 

 يف الثالثااااااة، لسااااااتهاج يف التنفياااااا ،  يئااااااة ونظاااااارتيف تيسااااااري ا الساااااايدة اااااااولدو والساااااايد ااااااااتو. 
 واردة أدان  واعتمدهتا.ال ال تنتاجات

 االتتنت ت   -٢ 
اليت أعادهتا األماناة لتيساري الرصاد وال اتعرا   (62)رحبت  يئة التنفي  ابلتقارير التوليفية -99

 7-م أ/2املنتظماااني لتنفيااا  إطاااار طنااااء القااادرات يف البلااادال النامياااة الااا ي أنشااا  مبوجاااب املقااارر 
، وابلتقرير املوجش عن الجتماع الساادس ملنتادى ديارابل 1-م أإ/29  مبوجب املقرر وأعيد أتايد

 . (63)طشحل طناء القدرات
التنفياا  ماان جديااد أ يااة  اادمل ونطاااق طناااء القاادرات يف البلاادال الناميااة وأااادت  يئااة  -100

، ونو ااات إبحاااراز 1-م أإ/29واملعااااد أتاياااد  يف املقااارر  7-م أ/2علاااى النحاااو الاااوارد يف املقااارر 
طعاا  التقااادم يف تنفياا  إطاااار طناااء القااادرات يف البلاادال النامياااة علااى مساااتوى املؤ سااات والااانظم 

 واألفراد.
ة التنفيااا  إمل أ ياااة طنااااء القااادرات يف تعشياااش تنفيااا  طروتوااااول ايوتاااو تنفيااا اا وأشاااارت  يئااا -101

فعااالا، وإمل أل اجملااالت احلاليااة والناشاائة يف  ااياق طروتواااول ايوتااو ينبغااي أل تؤخاا  يف العتبااار 
 أيضاا أتناء مواصلة تنفي  إطار طناء القدرات يف البلدال النامية.

منتادى ديارابل طشاحل طنااء القادرات، وأشاارت إمل أل املنتادى  وأقر ت  يئة التنفي  طقيماة -102
ميثل و يلة ل تمرار جمموعة وا عة من اجلهات املعنية داخل طروتوااول ايوتاو وخارجاه يف تباادل 
املعلومات واملمار ات اجليدة والدروس املستفادة، فضالا عن ايف هام يف رصاد وا اتعرا  فعالياة 

 طناء القدرات.
يئة التنفي  علماا طوجاود تغارات واحتياجاات وقياود انشائة يف جماال القادرات، وأحاطت   -103

، ورحباات ابجلهااود املكثفااة الاايت يباا  ا ااال ماان األطاارامل (64)علاى النحااو املبااني يف التقرياار التااوليفي
 وأصحاب املصلحة ملعاجلة     املسائل. 

أصاحاب املصالحة علاى  وأحاطت  يئة التنفي  علماا أيضاا جبدوى وأ ياة إشاراك  تلاف -104
 الصعد دول الوطل والوطل وايفقليمي يف مواصلة تنفي  إطار طناء القدرات يف البلدال النامية.

__________ 

 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (61)
(62) FCCC/SBI/2018/3 وAdd.1 وFCCC/SBI/2018/5. 
(63) FCCC/SBI/2017/9. 
(64) FCCC/SBI/2018/5. 
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 أتتّي تنفيذ تدابّي التصدي  -ت بع عشر
 من جدول األعمال( 17)البند 

 املنتدى اسسرز ثبراننج العأل   - لف 
 )أ( من جدول األعمال(17)البند الفرعي 

 ثال املدا -١ 
نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلسااااتها األومل  -105

املستحنفة ويف جلستها الثالثة. واال معروضااا عليهاا الورقاات املقدماة طشاحل  ا ا البناد الفرعاي مان 
بند . واتفقت  يئة التنفي ، يف جلستها األومل املستحنفة، على النظر يف   ا ال(65)جدول األعمال

)أ( ماان جاادول أعمااال الاادورة الثامنااة 9مااال ابلقاارتال مااو البنااد الفرعااي الفرعااي ماان جاادول األع
واألرطعاااني  يئاااة املشاااورة الااا ي نمااال نفاااس العناااوال. واتفقااات  يئاااة التنفيااا  أيضااااا علاااى أل يعقاااد 

س ن  رئيسها ورئيس  يئة املشورة، السيد طول واتكينسول )فرنسا(، الجتماع اخلامس للمنتدى احمل
(. طنماااافرياس اتصااال يشاارتك يف را ااته السايدة اناتليااا اوشااكو )أواراينااا( والسايد أندريااه ماااراو )

 ونظرت  يئة التنفي ، يف جلستها الثالثة، يف ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا.  

 االتتنت ت   -٢ 
س ان طشاحل أتتاري تنفيا  عقدت  يئة التنفي  و يئة املشورة الجتماع اخلامس للمنتدى احمل -106

 تداطري التصدي.
وأعرطاات  يئااة التنفياا  و يئااة املشااورة عاان امتنا مااا للخاا اء ماان البلاادال املتقدمااة والبلاادال  -107

الناميااة، وااا لك ماان املنظمااات احلكوميااة الدوليااة واملنظمااات الدوليااة، علااى مسااا تهم التقنيااة يف 
أاير/  1نيساااال/أطريل إمل  30ى يف الفااارتة مااان حلقاااة العمااال التدريبياااة الااايت عقااادت أتنااااء املنتاااد

طشحل ا تخدام أدوات النم جة القتصادية املرتبطة مبجالت طرانمج عمال املنتادى  2018 مايو
احملسن. وطلبت  يئة التنفي  و يئة املشاورة إمل األماناة أل تعاّد تقرياراا عان حلقاة العمال للنظار فياه 

 ما.خالل الدورة التا عة واألرطعني لكل منه
وأحاطت  يئاة التنفيا  و يئاة املشاورة علمااا ابآلراء الايت أعارب عنهاا األطارامل واملراقباول،  -108

الاايت قاادمو ا طشااحل نطاااق ا ااتعرا  عماال املنتاادى احملساان الاا ي  اايعقد  (66)ووردت يف الورقااات
 أتناء الدورة التا عة واألرطعني لكل منهما.

اا أيضاااا مبناقشااات األطاارامل الاايت جاارت أتناااء وأحاطاات  يئااة التنفياا  و يئااة املشااورة علماا -109
املنتدى طشحل نطاق وعملية ا تعرا  عمل املنتادى احملسان، ابل اتناد إمل الورقاات املشاار إليهاا 

أعااال . واتفقاات  يئااة التنفياا  و يئااة املشااورة علااى نطاااق ال ااتعرا  امااا ورد يف  108يف الفقاارة 
  تعرا  عمل املنتدى احملسن.املرفس الثاين، وال ي  يكول مبثاطة الدليل ل

ودعاات  يئااة التنفياا  و يئااة املشااورة األطاارامل واملااراقبني إمل أل يقاادموا، عاا  طواطااة تقاادمي  -110
، عااان أعمااااال املنتااادى احملسااان علااااى 2018أيلول/ ااابتم   21، آراء ااام، حبلااااول (67)املعلوماااات

__________ 

 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (65)
 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (66)
 أعال . 26مطاطقة للحاشية  (67)
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ين، وطلبتا إمل األمانة أل تعد أ اس نطاق ال تعرا  املتفس عليه على النحو الوارد يف املرفس الثا
تقرياااااراا توليفيااااااا ا اااااتناداا إمل  ااااا   الورقاااااات الااااايت  تشاااااكل أ ااااااس مناقشاااااات األطااااارامل املتعلقاااااة 

 أعال . 108اب تعرا  عمل املنتدى احملسن املشار إليه يف الفقرة 
ى واتفقت  يئة املشورة و يئة التنفي  على إجاراء ا اتعرا  مدتاه ياوم واحاد لعمال املنتاد -111

احملسن ابلتشامن مو الدورة التا عة واألرطعني لكل  يئة منهما من أجل ا تكمال ا تعرا  عمال 
 املنتدى احملسن.

وأشارت  يئة التنفي  و يئة املشورة إمل أل القرار املتعلس ابملنتدى ال ي خيدم اتفااق ابرياس  -112
ومل اجااشء ماان طاارانمج عماال  اايتخ   مؤمتر/اجتماااع أطاارامل ابريااس يف اجلااشء الثالااث ماان دورتااه األ

اتفاق ابريس، وطعد ذلك  ايبدأ املنتادى يف خدماة اتفااق ابرياس. وأشاارت ا يئتاال الفرعيتاال أيضااا 
 ُيسرتشااد هبااا ، 21-م أ/11إمل أل نتااائج ا ااتعرا  املنتاادى احملساان، علااى النحااو املبااني يف املقاارر 

اقية وطروتواول ايوتو واتفااق ابرياس. يف طرانمج العمل والطرائس اخلاصة ابملنتدى ال ي خيدم التف
وأشااارت ا يئتاااال الفرعيتااال اااا لك إمل أل األطااارامل  ااتحدد يف الااادورة التا ااعة واألرطعاااني لكااال 
  يئة منهما األنشطة اجلديدة الرامية إمل تنفي  طرانمج العمل املتعلس طتحتري تنفي  تداطري التصدي.

بّي التصردي ثبرراننج عأللره ثثف ئفره مبوترب طرائ  املنتدى املعين بتأتّي تنفيذ تدا -ابا 
 اتف ق اب يس 
 )ب( من جدول األعمال( 17)البند الفرعي 

 املداثال  -١ 
نظرت  يئة التنفي  يف   ا البناد الفرعاي مان جادول األعماال يف جلساتها األومل املساتحنفة  -113

 يئااااة التنفياااا  و يئااااة عليهااااا وتيقااااة اااااري راليااااة أعااااد ا رئيسااااا  ويف جلسااااتها الثالثااااة. واااااال معروضاااااا 
. واتفقت  يئة التنفي ، يف جلستها األومل املستحنفة، على النظر يف   ا البند الفرعي من (68)املشورة

)ب( مان جادول أعماال الادورة الثامناة واألرطعاني  يئاة 9مال ابلقرتال ماو البناد الفرعاي جدول األع
يشاارتك يف را ااته الساايدة اوشااكو املشااورة، الاا ي نماال نفااس العنااوال، وعلااى إنشاااء فريااس اتصااال 

 والسيد ماراو. ونظرت  يئة التنفي ، يف جلستها الثالثة، يف ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا.  

 االتتنت ت   -٢ 
واصااالت  يئاااة التنفيااا  و يئاااة املشاااورة ماااداولهتما، ا اااتناداا إمل الوتيقاااة ااااري الرالياااة الااايت  -114

يتعلااس ططرائااس املنتاادى املعاال طتااحتري تنفياا  تااداطري التصاادي وطاارانمج  فيمااا (69)أعااد ا رئيسااا ا يئتااني
، وطناء علاى طلاب 21-م أ/1من املقرر  34عمله وو ائفه مبوجب اتفاق ابريس، عمالا ابلفقرة 

 .(70) يئة التنفي  و يئة املشورة يف الدورة الساطعة واألرطعني لكل منهما
لى مواصلة العمل طشحل     املسحلة يف اجلشء الثاين واتفقت  يئة التنفي  و يئة املشورة ع -115

من الدورة الثامنة واألرطعني لكال منهماا، ا اتناداا إمل الوتيقاة ااري الرالياة لرئيساي  ا يئتاني ابلصايغة 
__________ 

(68) SB48.Informal.1 . 
 . https://unfccc.int/documents/75392 متاحة يف املوقو التايل: (69)
 . FCCC/SBSTA/2017/7من الوتيقة  77والفقرة  FCCC/SBI/2017/19من الوتيقة  130الفقرة  (70)

https://unfccc.int/documents/75392


FCCC/SBI/2018/9 

GE.18-10469 26 

املنقحااة الاايت أعااد ا الرئيسااال املتشاااراال لفريااس التصااال طشااحل  اا   البنااود الفرعيااة ماان جاادول 
. وأشاارت ا يئتاال إمل أل غتاوى الصايغة (71)واألرطعني لكٍل من ا يئتني   األعمال يف الدورة الثامنة

 املنقحة للوتيقة اري الرالية اليت أعد ا رئيسا ا يئتني ل ميثل توافقاا يف اآلراء طني األطرامل.
واتفقت  يئة التنفي  و يئة املشورة على أل تتضمن التوصية اليت جيري إعداد ا يف إطار  -116

ود الفرعية من جدول األعمال، لكي ينظار فيهاا مؤمتر/اجتمااع أطارامل ابرياس ويعتماد ا     البن
يف دورتااه األومل، نصاااا يااوعش إمل مؤمتر/اجتماااع أطاارامل ابريااس ابختاااذ اخلطااوات ايفجرائيااة الالزمااة 

 33لتمكني املنتدى املعل طتحتري تنفيا  تاداطري التصادي مان خدماة اتفااق ابرياس عماالا ابلفقارتني 
 .21-م أ/1من املقرر  34و

 نز برثتودوم ديوتو  ٣نز امل  ة  ١4املس ئ  املتعلقة ابلفقرة  -تيم 
 )ج( من جدول األعمال(17)البند الفرعي 

  ١٠-ا  أ١التقدا اسرز يف تنفيذ املقر   - ام 
 )د( من جدول األعمال(17)البند الفرعي 

)د( مان جادول األعماال يف جلساتها و )ج(17نظرت  يئة التنفي  يف البندين الفرعيني  -117
األومل املساااتحنفة ويف جلساااتها الثالثاااة، ووافقااات ا يئاااة، يف جلساااتها األومل، علاااى اقااارتاح الااارئيس 
الداعي إمل إجراء املناقشات املوضوعية يف إطار  ا ين البنادين الفارعيني يف املنتادى احملسان املعال 

)أ( ماان جاادول 17شااات املتعلقااة ابلبنااد الفرعااي اقطتااحتري تنفياا  تااداطري التصاادي ابلقاارتال مااو املن
األعمااال. وأطلااات الااارئيُس  يئاااة  التنفيااا ، يف اجللسااة الثالثاااة، طعااادم التوصااال إمل ا اااتنتاجات غاااددة 
طشااحل  اا   املسااحلة. وطناااء علااى اقاارتاح ماان الاارئيس، اتفقاات  يئااة التنفياا  علااى مواصاالة نظر ااا يف 

     املسائل يف دورهتا التا عة واألرطعني.

تررب  النهرروض بتنفيررذ  عألرر م الت قيررف ثالتررد يب ثتوعيررة ع نررة ادألهررو   -اثنز عشر
ثنش  دته ثثصروله ىل  املعلونر   نرز  تر  تعهتيرهت اإلتررااا  املتارذة يف 

 ىلط   اتف ق اب يس
 من جدول األعمال( 18)البند 

 املداثال  -١ 
األومل والثالثاة. وااال  نظرت  يئة التنفي  يف   ا البند من جادول األعماال يف جلساتيها -118

. واتفقات  يئاة التنفيا ، (72)عليها الورقات املقدماة طشاحل  ا ا البناد مان جادول األعماال معروضاا 
يف جلسااتها األومل، علااى النظاار يف  اا ا البنااد ماان جاادول األعمااال يف إطااار مشاااورات اااري راليااة 

ساااااتها الثالثااااااة، يف ييسااااار ا السااااايد ألاااااا ت ماااااااالنت )الفلبااااااني(. ونظااااارت  يئاااااة التنفياااااا ، يف جل
 ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا. 

__________ 

 . https://unfccc.int/documents/65148متاحة يف املوقو التايل:  (71)
 أعال . 10حاشية مطاطقة لل (72)

https://unfccc.int/documents/65148
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 االتتنت ت   -٢ 
رحباااااات  يئااااااة التنفياااااا  ابلورقااااااات املقدمااااااة ماااااان األطاااااارامل واملااااااراقبني و ااااااائر أصااااااحاب  -119

طشااااحل  اااابل النهااااو  طتنفياااا  أعمااااال التثقيااااف والتاااادريب وتوعيااااة عامااااة اجلمهااااور  (73)املصاااالحة
مل من أجل التمكني املنااخي(، مان أجال تعشياش ايفجاراءات ومشاراته ووصوله إمل املعلومات )الع

املتخااا ة يف إطاااار اتفااااق ابرياااس. ولحظااات  يئاااة التنفيااا  أل  ااا   الورقاااات تسااااعد علاااى إعاااداد 
جاادول أعمااال وشاااكل حلقااة العماال املعقاااودة أتناااء الاادورة )املشاااار إليهااا فيمااا يلاااي اب اام حلقاااة 

ة إجااراءات لتعشيااش تنفياا  اتفاااق ابريااس ماان العماال ماان أجاال التمكااني املناااخي( وعلااى وضااو قائماا
 47خالل األنشطة املتصالة ابلعمال مان أجال التمكاني املنااخي، علاى النحاو املطلاوب يف الادورة 

 . (74) يئة التنفي 
وأقاارت  يئااة التنفياا  طنتااائج منتاادى الشااباب للعماال ماان أجاال التمكااني املناااخي، الاا ي  -120

الاادورة الثالثااة والعشاارين ملااؤمتر األطاارامل، وأعرطاات  حتاات را ااة 2018نيسااال/أطريل  29نُظاام يف 
عن امتنا ا لرا ة الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطارامل وحكوماة انادا واملنظماات الشاباطية ااري 

 احلكومية وطرانمج األمم املتحدة ايفمنائي واألمانة لشرتااها يف تنظيم املنتدى. 
حلقاة العمال مان أجال التمكاني املنااخي، وأعرطات عان وأقرت  يئة التنفيا  أيضااا طنتاائج  -121

 امتنا ا لبطرامل وأصحاب املصلحة من اري األطرامل واملراقبني ملا قدمو  من إ هامات قيمة. 
، (75)ورحبااات  يئاااة التنفيااا  طنتاااائج منتااادى الشاااباب للعمااال مااان أجااال التمكاااني املنااااخي -122

ايفجراءات الرامياة إمل تعشياش تنفيا  اتفااق  ، و ي قوائم(76)وحلقة العمل من أجل التمكني املناخي
 ابريس من خالل األنشطة املتصلة ابلعمل من أجل التمكني املناخي.

، (77)ودعاات  يئااة التنفياا  األطاارامل واملااراقبني إمل أل يقاادموا، عاا  طواطااة تقاادمي املعلومااات -123
د أتناااء الاادورة ، عاان جاادول أعمااال احلااوار الساااطو املعقااو 2019آذار/مااارس  10آراء اام، حبلااول 

 للعمل من أجل التمكني املناخي. 
وأوصاات  يئااة التنفياا  مبشااروع ا ااتنتاجات طشااحل عمليااة وضااو اختصاصااات ا ااتعرا   -124

ماان التفاقياااة لكااي ينظاار فيااه مااؤمتر األطاارامل ويعتماااد  يف  6طاارانمج عماال الدوحااة طشااحل املااادة 
 . (78)دورته الراطعة والعشرين

ضااااا مبشاااروع مقااارر طشاااحل  ااابل النهاااو  طتنفيااا  أعماااال التثقياااف وأوصااات  يئاااة التنفيااا  أي -125
والتدريب وتوعية عامة اجلمهور ومشاراته ووصوله إمل املعلومات من أجل تعشيش ايفجراءات املتخا ة 

 .(79)يف إطار اتفاق ابريس لكي ينظر فيه ويعتمد  مؤمتر/اجتماع أطرامل ابريس يف دورته األومل
__________ 

 أعال .  10مطاطقة للحاشية  (73)
 .FCCC/SBI/2017/19من الوتيقة  137الفقرة  (74)
 .https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdf انظر (75)
 %https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment انظاااااااااار (76)

20Workshop%20outcomes.pdf . 
 أعال . 26مطاطقة للحاشية  (77)
 . FCCC/SBI/2018/9/Add.1لالطالع على نص مشروع ال تنتاجات، انظر الوتيقة  (78)
 . FCCC/SBI/2018/9/Add.1لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر الوتيقة  (79)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%20Workshop%20outcomes.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%20Workshop%20outcomes.pdf
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 ة ثتغّي املن خ املس ئ  ادنس ني -اتتع عشر
 من جدول األعال( 19)البند 
نظااارت  يئاااة التنفيااا  يف  ااا ا البناااد مااان جااادول األعماااال يف جلساااتها األومل املساااتحنفة.  -126

. وأحاطات ا يئاة (80)عليهاا الورقاات املقدماة طشاحل  ا ا البناد مان جادول األعماال واال معروضااا 
ملعقااودة أتناااء الاادورة طشااحل املساااواة طااني علماااا ابملعلومااات الاايت قاادمها الاارئيس عاان حلقااة العماال ا

عان  ، وطلبات إمل األماناة أل تعاد تقرياراا (81)اجلنسني واحلوار طني اجلنسني املقرر عقد  أتناء الدورة
عان  حلقة العمل املعقودة أتناء الادورة لكاي تنظار فياه ا يئاة أتنااء دورهتاا التا اعة واألرطعاني وتقرياراا 

 املوقو الشبكي لالتفاقية. احلوار يُتاح الطالع عليه يف

 ترتيب   عقد االتتأل ع   احلكونية الدثلية  -عشرثن 
 من جدول األعمال( 20)البند 

 املداثال  -١ 
نظاارت  يئااة التنفياا  يف  اا ا البنااد ماان جاادول األعمااال يف جلسااتها األومل املسااتحنفة ويف  -127

والورقااات املقدمااة طشااحل  اا ا  FCCC/SBI/2018/7جلسااتها الثالثااة. واااال معروضاااا عليهااا الوتيقااة 
. واتفقات  يئاة التنفيا ، يف اجللساة األومل املساتحنفة، علاى النظار يف (82)البند من جادول األعماال

  ا البند مان جادول األعماال يف إطاار فرياس اتصاال يرأ اه السايد دياو  اارال )فيجاي(. ونظارت 
 أحااااد ممثاااال وأدمل  واعتماااادهتا.  يئااااة التنفياااا ، يف جلسااااتها الثالثااااة، يف ال ااااتنتاجات الااااواردة أدان

 .طبيال األطرامل

 االتتنت ت   -٢ 
أحاطاااات  يئااااة التنفياااا  علماااااا ابلوتيقااااة املتعلقااااة طرتتيبااااات عقااااد الجتماعااااات احلكوميااااة  -128
 .(83)الدولية
وأحاطاات  يئااة التنفياا  علماااا أيضاااا مااو التقاادير ابألعمااال التحضااريية الاايت اضااطلعت هبااا  -129

ا لضمال جناح مؤمتر األمم املتحدة طشحل تغاري املنااخ، الا ي تقارر عقاد  يف  األمانة وحكومة طولند
، والااا ي  يشااامل 2018ااااانول األول/ديسااام    14إمل  3ااتوفيتشاااي طبولنااادا، يف الفااارتة مااان 

الااادورة الراطعاااة والعشااارين ملاااؤمتر األطااارامل والااادورة الراطعاااة عشااارة ملاااؤمتر األطااارامل العامااال طوصااافه 
توااااول ايوتاااو واجلاااشء الثالاااث مااان الااادورة األومل ملاااؤمتر األطااارامل العامااال اجتمااااع األطااارامل يف طرو 

 طوصفه اجتماع األطرامل يف اتفاق ابريس )ال ي يشار إليه فيما طعد اب م ااملؤمترا(. 
ودعت  يئة التنفي  حكومة طولندا إمل أل تقدم ابنتظاام معلوماات إضاافية عان األعماال  -130

 التحضريية للمؤمتر.
__________ 

 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (80)
-https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-aprilانظاااااااار الااااااااراطط التااااااااايل:  (81)

2018/sessions/sbi-48#eq-23. 
 أعال . 10مطاطقة للحاشية  (82)
(83) FCCC/SBI/2018/7 . 

https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-23
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-23
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-23
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 يئااة التنفيااا  علااى أ يااة اتبااااع مبااادئ النفتاااح والشااافافية والشاامول، والتقياااد وشااددت  -131
 ابيفجراءات املتبعة يف صنو القرار لدى وضو الرتتيبات الالزمة لعقد املؤمتر. 

وااررت  يئاة التنفياا  ايفعاراب عاان تقادير ا للتعااول الناااجح طاني الرا ااة احلالياة والرا ااة  -132
 . (84) يما طشحل قيادهتما املشرتاة حلوار اتلنوا ؤمتر، ولاملقبلة طشحل التحضري للم

وطلبت  يئة التنفي  إمل األماناة أل حتايط علمااا ابآلراء الايت تعارب عنهاا األطارامل طشاحل  -133
العناصار الاايت ميكاان إدراجهاا يف جاادويل األعمااال املاؤقتني للاادورة الراطعااة والعشارين ملااؤمتر األطاارامل 

ؤمتر/اجتماااع أطاارامل ايوتااو. وأشااارت  يئااة التنفياا  إمل أل جاادول أعمااال والاادورة الراطعااة عشاارة مل
اجلشء الثالاث مان الادورة األومل ملؤمتر/اجتمااع أطارامل ابرياس قاد أُقار  أتنااء انعقااد اجلاشء األول مان 

 . (85)    الدورة
 ااااانول األول/  11وأوصااات  يئاااة التنفيااا  أبل يبااادأ اجلاااشء الرفياااو املساااتوى ياااوم الاااثالاثء  -134

ديسااام ، ودعااات الااارئيس املعااانّي للااادورة الراطعاااة والعشااارين ملاااؤمتر األطااارامل والااادورة الراطعاااة عشااارة 
ملؤمتر/اجتمااااع أطااارامل ايوتاااو واجلاااشء الثالاااث مااان الااادورة األومل ملؤمتر/اجتمااااع أطااارامل ابرياااس إمل 

سااتوى، يف ذلااك ترتيبااات اجلااشء الرفيااو امل يااة علااى ترتيبااات عقااد املااؤمتر، مباااوضااو اللمسااات النهائ
 اا ا الصاادد،  اال مت  يئااة التنفياا  ططاااطو املفاوضااات املتغااري  لتشاااور مااو األمانااة واملكتااب. ويفاب

 وطضرورة التحلي ابملرونة يف تنظيم املؤمتر. 
واتفقااات  يئاااة التنفيااا  علاااى مواصااالة املمار اااة املتمثلاااة يف عقاااد جلساااات مشااارتاة طاااني  -135

املساتوى، ودعات األماناة إمل اختااذ الرتتيباات الالزماة لكاي  ا يئات العليا أتناء انعقااد اجلاشء الرفياو
يااديل الااوزراء واااري م ماان رؤ اااء الوفااود طبياااانت وطنيااة وجيااشة يوصااى أبل تتجاااوز ماادهتا تااالث 

اااري احلكوميااة طبياااانت يوصااى  دقااائس ولكااي يااديل ممثلااو املنظمااات احلكوميااة الدوليااة واملنظمااات
 تتجاوز مدهتا دقيقتني. أبل

أحاطااات  يئاااة التنفيااا  علمااااا طضااارورة ضااامال الفعالياااة يف تنظااايم الوقااات خاااالل املاااؤمتر، و  -136
وطلبت إمل رؤ اء ا يئاات الفرعياة أل يواصالوا، طادعم مان األماناة، تعشياش اجلهاود املب ولاة يف  ا ا 
اجملال، مشرية يف الوقت ذاته إمل التحسينات الايت طارأت خاالل الادورات املاضاية. وأشاارت  يئاة 

ي  أيضاا إمل رابة األطرامل يف ال تفادة القصوى من الوقات املتااح للهيئاات الفرعياة الاثالث التنف
للنهااو  طعملهااا ماان أجاال تيسااري النتهاااء يف توقياات منا ااب ماان العماال يف املااؤمتر، مااو إاتحااة 
الوقت الكايف ملؤمتر األطارامل لُيحيال نتاائج طارانمج عمال اتفااق ابرياس إمل مؤمتر/اجتمااع أطارامل 

 يس لكي ينظر فيها ويعتمد ا يف دورته األومل. ابر 
وشااااددت  يئااااة التنفياااا  علااااى أ يااااة أل خُتتاااات م، خااااالل الاااادورة الراطعااااة والعشاااارين ملااااؤمتر  -137

األطااارامل، املرحلاااة السيا اااية مااان حاااوار اتلناااوا واحلاااوار الاااوزاري الثالاااث الرفياااو املساااتوى املتعلاااس 
حصاايلة  ل تعشياش ايفجاراءات املتعلقاة ابملنااخ وتقيايمابلتمويال املنااخي واحلادث الرفياو املساتوى طشاح

 . 2020 قبل عام التنفي  والطموح لفرتة ما

__________ 

 .https://talanoadialogue.comميكن الطالع على مشيد من املعلومات عن حوار اتلنوا يف املوقو التايل:  (84)
 . FCCC/PA/CMA/2016/3انظر الوتيقة  (85)

https://talanoadialogue.com/
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وأشااااارت  يئااااة التنفياااا  إمل أنااااه، متاشااااياا مااااو مباااادأ التناااااوب طااااني اجملموعااااات ايفقليميااااة،  -138
قاة  يكول رئيس الدورة اخلامسة والعشرين ملؤمتر األطرامل من جمموعة دول أمريكاا الالتينياة ومنط

البحر الكارييب، و يكول رئيس الدورة الساد ة والعشرين ملؤمتر األطرامل من جمموعة دول أورواب 
الغرطية ودول أخرى. ودعت  يئة التنفي  األطرامل إمل التقدم طعارو  ل تضاافة الادورة اخلامساة 

 والعشرين والدورة الساد ة والعشرين ملؤمتر األطرامل. 
لينظر فيهاا  2023 واعيد التالية لفرتات انعقاد الدورات يف عاموأوصت  يئة التنفي  ابمل -139

 مؤمتر األطرامل يف دورته الراطعة والعشرين:
 حشيرال/يونيه؛  15حشيرال/يونيه إمل اخلميس  5فرتة الدورات األومل: من التنني  ()أ 
شرين ت 17تشرين الثاين/نوفم  إمل اجلمعة  6فرتة الدورات الثانية: من التنني  )ب( 

 نوفم .الثاين/
وأحاطت  يئة التنفي  علماا ابآلراء اليت أعارب األطارامل عنهاا خاالل  ا   الادورة طشاحل  -140

ومكاال انعقاد اا. واتفقات  يئاة  2020 مسحلة تواتر دورات ا يئات العلياا الايت  اُتعقد طعاد عاام
مل مراعااة نتاائج طارانمج التنفي  على النظر يف     املسحلة يف دورهتا اخلمسني لكي يتسام لبطارا

عمل اتفااق ابرياس ابلكامال. ودعات  يئاة التنفيا  األطارامل إمل تقادمي آرائهاا طشاحل  ا   املساحلة 
لكااي تنظاار فيهااا ا يئااة يف دورهتااا  2019آذار/مااارس  15حبلااول  (86)عاا  طواطااة تقاادمي املعلومااات

ي  إمل األمانة أل تعاد اخلمسني. ومن دول املساس أبي نتيجة من تلك النتائج، طلبت  يئة التنف
يرتتب عن  تلف املقرتحات الواردة يف  تقريراا توليفياا عن آراء األطرامل وورقة معلومات تشمل ما

اآلراء املاا اورة أعااال  ماان آاثر يف امليشانيااة وآاثر أخاارى، وأل تتيحهمااا قباال املناقشااة الاايت  ااتجريها 
 ا يئة يف دورهتا اخلمسني. 

  إمل ال ااتنتاجات الاايت خلصاات إليهااا يف دورتيهااا الراطعااة والثالتااني وأشااارت  يئااة التنفياا -141
طشااحل املشاااراة الفعالااة ألصااحاب املصاالحة ماان اااري األطاارامل، وطلباات  (87)والساد ااة واألرطعااني

إمل األمانة أل تواصل تقدمي تقارير اال  انتني عان  ا ا املوضاوع، ماو مراعااة  ياو ال اتنتاجات 
ا يئة. وأحاطت  يئة التنفي  علماا ابملعلومات احملّدتة الايت قادمتها ذات الصلة اليت خلصت إليها 

ا تناداا إمل ا تنتاجات ا يئة وإمل آراء األطرامل وأصحاب  2017-2016األمانة خالل الفرتة 
 .(88)املصلحة من اري األطرامل طشحل   ا املوضوع

حة مان ااري األطارامل وأاادت  يئاة التنفيا  جمادداا أ ياة حتساني مشااراة أصاحاب املصال -142
يف العمليااة احلكوميااة الدوليااة، وأحاطاات علماااا ابآلراء املتنوعااة الاايت أعاارب األطاارامل عنهااا طشااحل 

 ااا ا الصااادد، دعااات  يئاااة التنفيااا  األطااارامل وأصاااحاب املصااالحة مااان اااااري   ااا   املشااااراة. ويف
حنة األطاااااارامل إمل أل يواصاااااالوا، خااااااالل الاااااادورة اخلمسااااااني  يئااااااة التنفياااااا ، حتديااااااد الفااااااره السااااااا

اانة الكفيلااة طتعشيااش النفتاااح والشاافافية والشاامول والتااوازل يف مشاااراة أصااحاب  واملمار ااات احملس 
 املصلحة من اري األطرامل مشاراة فّعالة تعشز تنفي  التفاقية. 

__________ 

 أعال . 26مطاطقة للحاشية  (86)
 .FCCC/SBI/2017/7قة من الوتي 119الفقرة  (87)
 أعال .  10مطاطقة للحاشية  (88)
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ويف   ا الصدد، نو ت  يئة التنفي  ابلبواطة ايفلكرتونية اجلديدة لتقادمي املعلوماات، الايت  -143
انااة، والاايت متكاان املنظمااات املشاااراة طصاافة مراقااب ماان تقاادمي آرائهااا عاا  شاابكة ا ااتحدتتها األم

ايفنرتنت، ونو ت ا لك طنجاح احلوار املفتوح األول ال ي عقدته را ة الادورة الثالثاة والعشارين 
ملؤمتر األطرامل. وشجعت  يئة التنفيا  الرا اات املقبلاة علاى أل تواصال، طادعم مان األماناة عناد 

نظيم وتيسري حوار مفتوح طني األطرامل واملنظماات املشااراة طصافة مراقاب، وعلاى أل القتضاء، ت
 تنف  يف الوقت ذاته ال تنتاجات اليت خلصت إليها ا يئة يف دورهتا الساد ة واألرطعني. 

وأحاطاات  يئااة التنفياا  علماااا ابآلاثر التقديريااة املرتتبااة يف امليشانيااة علااى األنشااطة الاايت ماان  -144
أعاال . وطلبات إمل األماناة  141و 140أل تضطلو هباا األماناة واملشاار إليهاا يف الفقارتني املقرر 

 أل تضطلو ابيفجراءات املطلوطة يف     ال تنتاجات ر ناا طتوافر املوارد املالية.

 املس ئ  اإل ا ية ثامل لية ثاملاتسية  -ثعشرثنح  ي 
 من جدول األعمال( 21)البند 

 ض نه ا الن نة ثعأللي    نواصلة اتتعرا - لف 

 )أ( من جدول األعمال(21)البند الفرعي 
ها األومل الفرعااااي ماااان جاااادول األعمااااال يف جلساااات نظاااارت  يئااااة التنفياااا  يف  اااا ا البنااااد -145

املستحنفة. ودعا الرئيس انئب األمني التنفي ي لالتفاقية إمل عر  البند الفرعي. وأديل طبيال اب م 
ابملعلومااات املقدمااة، وطلباات إمل  فقاات  يئااة التنفياا  علااى ايفحاطااة علماااا اجملموعااة األفريقيااة. وات

 األمانة أل تقدم معلومات غدتة عن   ا العمل لكي تنظر فيه ا يئة يف دورهتا التا عة واألرطعني.

 املس ئ  املتعلقة ابمليهتانية  -ابا 
 )ب( من جدول األعمال(21)البند الفرعي 

 املداثال  -١ 
ة التنفيااااا  يف  ااااا ا البناااااد الفرعاااااي مااااان جااااادول األعماااااال يف جلساااااتيها األومل نظااااارت  يئااااا -146

 FCCC/SBI/2018/INF.2و FCCC/SBI/2018/2 سئاااالثالثااااة. واااااال معروضاااااا عليهااااا الواثوا املسااااتحنفة
. وأدمل FCCC/SBI/2018/INF.6و Add.1و FCCC/SBI/2018/INF.4و FCCC/SBI/2018/INF.3و

األماااني لساااة األومل املساااتحنفة  يئاااة التنفيااا ، دعاااا الااارئيس انئاااب ممثااال أحاااد األطااارامل طبياااال. ويف اجل
التنفي ي إمل عار  البناد الفرعاي. واتفقات  يئاة التنفيا ، يف اجللساة نفساها، علاى النظار يف  ا ا 
البند من جدول األعمال يف إطار فريس اتصال يرأ ه السيد أمينا ايوفويل )فيجي(. ونظارت  يئاة 

 ة، يف ال تنتاجات الواردة أدان  واعتمدهتا. التنفي ، يف جلستها الثالث

 االتتنت ت   -٢ 
 13الشاااارتااات حااااى اترياااا   أحاطاااات  يئااااة التنفياااا  علماااااا ابملعلومااااات املتعلّاقااااة حبالااااة -147

. وأعرطاات  يئااة التنفياا  عاان تقاادير ا لبطاارامل الاايت  ااددت، يف املوعااد (89)2018أطريل نيسااال/
 عامالت الدويل املستحقة عليها.شانية األ ا ية ور وم  جل املاحملدد، اشرتاااهتا ايفرشادية للمي

__________ 

(89) FCCC/SBI/2018/INF.6. 
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وأعرطت  يئة التنفي  عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى الشرتااات اري املدفوعة إمل امليشانياة  -148
األ ا ااية لفاارتة الساانتني احلاليااة والساااطقة وحثاات األطاارامل املعنيااة طقااوة علااى أداء اشاارتاااهتا ماان 

. وطلبات إمل األمااني التنفيا ي توعيااة األطارامل يف احملافاال الثنائياة واملتعااددة دول مشياد مان التااحخري
األطرامل مبسحلة الشرتااات اري املدفوعة إمل امليشانية األ ا ية. وأشارت  يئة التنفي  إمل ضرورة 
مواصاالة حبااث اخليااارات املتاحااة لتعشيااش مسااتوى الشاارتااات املقدمااة إمل الاادورة التا ااعة واألرطعااني 

يئاة التنفيا . وحثات منساقي اجملموعاات التفاوضاية علاى املسااعدة علاى التوعياة ابرتفااع مسااتوى  
 الشرتااات اري املدفوعة وتشجيو األطرامل على أداء اشرتاااهتا اري املدفوعة.

وأعرطااااات  يئاااااة التنفيااااا  عااااان تقااااادير ا لبطااااارامل الااااايت قااااادمت ت عاااااات إمل الصاااااندوق  -149
اتفاقيااة األماام املتحاادة ايفطاريااة طشااحل تغااري املناااخ وإمل الصااندوق  ال ااتئماين للمشاااراة يف مسااار

ال تئماين لبنشطة التكميلياة. وحثات األطارامل علاى التا ع للصاندوق ال اتئماين للمشااراة يف 
مسار اتفاقية األمم املتحادة ايفطارياة طشاحل تغاري املنااخ مان أجال ضامال أو او مشااراة ممكناة يف 

لصااندوق ال ااتئماين لبنشااطة التكميليااة ماان أجاال ضاامال مسااتوى ، وعلااى التاا ع ل2018عااام 
 عال من تنفي  طرانمج عمل التفاقية ايفطارية.

وااررت  يئاة التنفيا  ايفعاراب عان تقاادير ا حلكوماة أملانياا علاى ت عهاا السانوي للميشانيااة  -150
حكوماة  يورو طصفتها 1 789 522يورو وت عها اخلاه مببلت  766 938مببلت  (90)األ ا ية

 البلد املضيف لبمانة.
وأشااااارت إمل أل التقرياااار  2017وأحاطاااات  يئااااة التنفياااا  علماااااا ابلتقرياااار الساااانوي لعااااام  -151

، ااري أل التقاارير 23-م أ/21مان املقارر  18السنوي حاول ال تجاطة للولية الواردة يف الفقارة 
 واألرطعني  يئة التنفي .املقبلة حتتاج إمل حتسينات، لكي يُنظر فيها يف الدورة التا عة 

وأحاطااات علمااااا أيضااااا ابملعلوماااات الاااواردة يف التقريااار املتعلاااس حبلقاااة العمااال التقنياااة الااايت  -152
، طشااااحل الساااابل الكفيلااااة طااااشايدة الكفاااااءة 2017تشاااارين الثاااااين/نوفم   8عقاااادت يف طااااول، يف 

 .(91)والشفافية يف عملية امليشانية
لك ابملعلومااات الااواردة يف ماا ارة األمانااة طشااحل الااُنهج وأحاطاات  يئااة التنفياا  علماااا ااا  -153

املمكناااااااة لرتتياااااااب األولاااااااوايت وطشاااااااحل اآلاثر املرتتباااااااة يف امليشانياااااااة علاااااااى قااااااارارات جماااااااالس ايفدارة 
 .(92)وا تنتاجات ا يئتني الفرعيتني

وأحاطااات  يئاااة التنفيااا  علمااااا ابملعلوماااات الاااواردة يف املااا ارة الااايت أعااادهتا األماناااة طشاااحل  -154
 .(93)2021-2020التحسينات املمكن إدخا ا على عر  امليشانية وطرانمج عمل فرتة السنتني 

 154-152وطلباات  يئااة التنفياا  إمل األمانااة حتااديث الواثئااس املشااار إليهااا يف الفقاارات  -155
أعااال ، مااو مراعاااة التعليقااات الاايت قاادمتها األطاارامل يف  اا   الاادورة، لكااي يُنظاار فيهااا يف الاادورة 

  عة واألرطعني للهيئة.التا
واتفقت  يئة التنفي  على مواصلة نظر ا يف السبل الكفيلة طتعشياش الشافافية والكفااءة يف  -156

 عملية امليشانية يف دورهتا التا عة واألرطعني.
__________ 

 .1996ما فتئت حكومة أملانيا تقدم ت عاا  نوايا للميشانية األ ا ية من  عام  (90)
(91) FCCC/SBI/2018/2. 
(92) FCCC/SBI/2018/INF.2. 
(93) FCCC/SBI/2018/INF.4. 
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  نس ئ   خرى -اثين ثعشرثن
 من جدول أعمال( 22)البند 
يف جلساااتها األومل املساااتحنفة.  نظااارت  يئاااة التنفيااا  يف  ااا ا البناااد مااان جااادول األعماااال -157

 وأدمل ممثل أحد األطرامل طبيال.

  اختت ا الدث ة ثالتقرير املتعل  هب  -اثلث ثعشرثن
 من جدول األعمال( 23)البند 

 اآلاث  اإل ا ية ثاآلاث  املتعلقة ابمليهتانية  -١ 
أوليااا لاراثر ايفدارياة  قدم انئب األمني التنفي ي، يف اجللساة الثالثاة  يئاة التنفيا ، تقييمااا  -158

واآلاثر املتعلقاااة ابمليشانياااة املرتتباااة علاااى ال اااتنتاجات املعتمااادة خاااالل  ااا   الااادورة وفقااااا ألحكاااام 
 من مشروع النظام الداخلي املعمول طه. 15 املادة
وأطلااات األطااارامل أبل  يئاااة التنفيااا  مل تطلاااب يف  ااا   الااادورة شااايئاا ترتتاااب علياااه آاثر  يف  -159

. 2019-2018الوة علااااى  صصااااات امليشانيااااة األ ا ااااية وامليشانيااااة املقرتحااااة للفاااارتة امليشانيااااة عاااا
و ااااُتمو ل التكلفااااة التقديريااااة لبنشااااطة املطلوطااااة ماااان  يئااااة التنفياااا  يف إطااااار طناااادين ماااان جاااادول 

يااااورو يف إطااااار  000 30األعمااااال، ماااان  صصااااات امليشانيااااة األ ا ااااية احلاليااااة، مبااااا يف ذلااااك 
ال، املعنااول اعماال اورونيفيااا املشاارتك طشااحل الشراعااةا، يفعااداد  ااتة ماان جاادول األعماا 10 البنااد

ماان جاادول األعمااال، املعنااول  20يااورو يف إطااار البنااد  000 20و تقااارير عاان حلقااات العماال،
 اترتيبات عقد الجتماعات احلكومية الدوليةا، يفعداد تقرير توليفي وورقة معلومات.

ماااان  9-5لتنفياااا  أيضاااااا أبنااااه، عمااااالا ابلفقاااارات وأطلاااات انئااااب األمااااني التنفياااا ي  يئااااة  ا -160
، ابلتشااااور ماااو ، أجااارى رئااايس الااادورة الثالثاااة والعشااارين ملاااؤمتر األطااارامل تقييمااااا 23-م أ/1 املقااارر

مكتااب مااؤمتر األطاارامل والرئيسااني املتشاااراني لفريااس اتفاااق ابريااس، ملاادى وجااود حاجااة إمل عقااد 
املقاارر يف إطااار اتفاااق ابريااس يف الوقااات  دورة مفاوضااات إضااافية تيساارياا يفامااال طاارانمج العمااال

. وتبلااات التكلفاااة 2018املنا اااب، وأبناااه تقااارر عقاااد  ااا   الااادورة يف ابنكاااوك يف أيلول/ ااابتم  
ملياول ياورو. و اُتمو ُل معظام تكااليف املشااراة يف  2.6ايف الياة التقديرياة لعقاد الادورة ايفضاافية 

مليااول يااورو يف إطااار الصااندوق  1.5موعااه  اا   الاادورة اااري أنااه ل تااشال  ناااك حاجااة إمل مااا جم
 ال تئماين لبنشطة التكميلية لتمويل الرتتيبات اللوجستية الالزمة لعقد الدورة.

وااتاااانم انئااااب األمااااني التنفياااا ي  اااا   الفرصااااة يفطااااالو األطاااارامل أبنااااه مااااا زال يتعااااني،  -161
ملياااول ياااورو يف إطاااار  2.2يتعلاااس ابلااادورة الراطعاااة والعشااارين ملاااؤمتر الطااارامل، أتماااني مبلااات  فيماااا

الصندوق ال تئماين للمشاراة يف عملية التفاقياة ايفطارياة طشاحل تغاري املنااخ لكاي ياتمكن ممثلاو 
 األطرامل املؤ لة من املشاراة. 

وأشاار إمل أل  ا   املبااالت  اي مبااالت أولياة ُحاادّادت ا اتناداا إمل املعلومااات الايت أُتيحاات يف  -162
مااني التنفياا ي عاان أملااه يف أل يكااول إبمكااال األمانااة التعوياال علااى ذلااك الوقاات. وأعاارب انئااب األ

ا تمرار ارم األطرامل يف توفري التمويل ايفضايف يف الوقت املنا ب وطشكل ميكان التنباؤ طاه. وأشاار 
 أيضاا إمل أل األمانة  تكول عاجشة عن القيام ابلرتتيبات املطلوطة من دول مسا ات تكميلية.
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 لتقرير املتعل  هب اختت ا الدث ة ثا -٢ 
نظااارت  يئاااة التنفيااا ، يف جلساااتها الثالثاااة، يف مشاااروع التقريااار املتعلاااس ابجلاااشء األول مااان  -163

الااادورة واعتمدتاااه وأذنااات للمقااارر أل يتاااومل، مبسااااعدة األماناااة وطتوجياااه مااان الااارئيس، إمتاااام التقريااار 
 وإاتحته جلميو األطرامل. 

طعاة، املعقاودة ابلشارتاك ماو اجللساة الراطعاة  يئاة وا تمعت  يئة التنفي ، يف جلساتها الرا -164
طرفاااا  19لفريااس اتفاااق ابريااس، إمل طيااانت األطاارامل واملااراقبني. وأدمل ممثلااو  15املشاورة واجللسااة 
طيااااانا اب ااام جمموعاااات أطااارامل، و اااي: اجملموعاااة األفريقياااة؛ وحتاااالف الااادول  14طبيااااانت، منهاااا 

يااة؛ واألرجنتااني وأورواااواي وال ازياال؛ والتحااالف البوليفاااري اجلشريااة الصااغرية؛ وجمموعااة الاادول العرط
مااان أجااال شاااعوب قارتناااا األمريكياااة؛ وال ازيااال وجناااوب أفريقياااا والصاااني وا ناااد؛ وائاااتالمل طلااادال 
الغااااابت املطااارية؛ وجمموعاااة الساااالمة البيئياااة؛ والحتااااد األورويب والااادول األعضااااء فياااه؛ وجمموعاااة 

؛ والبلاادال قلة لبلاادال أمريكااا الالتينيااة والكااارييب؛ وأقاال البلاادال منااواا والصااني؛ والراططااة املساات 77 ال
الناميااة املتقارطااة التفكااري؛ واجملموعااة اجلامعااة. وأُديل طبياااانت أيضاااا اب اام منظمااات اااري حكوميااة 
طيئياااة، ومنظماااات تُعااام ابلشاااعوب األصااالية، و ااالطات حكومياااة غلياااة وطلدياااة، ومنظماااات ااااري 

ومنظمات اري حكومية تُعم ابملرأة والقضااي اجلنساانية، ومنظماات ااري  حكومية حبثية ومستقلة،
 . (94)حكومية تُعم ابلشباب

ويف  اية اجللسة العامة املشرتاة، علقت الدورة الثامنة واألرطعول  يئة التنفيا  طعاد أل تقارر  -165
ساتحنف أعماال (. و تُ أعاال  160أل احلاجاة تساتدعي عقاد دورة مفاوضاات إضاافية )انظار الفقارة 

الدورة يف ابنكوك ابلتشامن مو انعقاد الدورتني املستحنفتني  يئة املشورة وفريس اتفاق ابريس من أجال 
 . 23-م أ/1معاجلة املسائل املتصلة ط انمج عمل اتفاق ابريس وفقاا للمرفس األول للمقرر 

__________ 

البيااااااااانت الااااااايت مل يااااااادل هباااااااا خاااااااالل اجللساااااااة العاماااااااة، يف املوقاااااااو التاااااااايل: تاااااارد نصاااااااوه البيااااااااانت، مباااااااا فيهاااااااا  (94)
https://unfccc.int/submissions_and_statements. 
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 املرف  الثم

 (1)خ  طة طري  لعأل  دو ثنيفي  املشةك بشأن الهت اعة  
 النشاط الدورة
 املشو ةأهيئة التنفيرذهليئة  4٨الدث ة 

 2018أاير/مايو -نيسال/أطريل
 اتفاق األطرامل على خارطة الطريس/جدول األعمال

 
األنشاااطة فيماااا طااااني 

 الدورات

)طرائااس تنفيا  نتااائج حلقااات العماال  (أ))أ(2الورقاات املتعلقااة ابملوضااوع 
طشاااحل القضاااااي املتصااالة ابلشراعاااة اخلماااس املنظماااة املعقاااودة أتنااااء الااادورة 

 ٢٢واري ا من املواضيو املقبلة اليت قد تنشح عن     األعمال( حبلول 
 ٢٠١٨تشريز الثمأ دتوبر 

  املشو ةأهيئة التنفيرذهليئة  49الدث ة 
 2018اانول األول/ديسم  

يا  نتاائج )أ( )طرائاس تنف2طشاحل املوضاوع  )ب(حلقة عمل مو ا يئات املنشحة مبوجب التفاقية
حلقاااات العمااال اخلمااااس املعقاااودة أتناااااء الااادورة طشاااحل القضااااااي املتصااالة ابلشراعااااة واري اااا ماااان 

 املواضيو املقبلة اليت قد تنشح عن     األعمال(

 
األنشاااطة فيماااا طااااني 

 الدورات

)أ( )طرائااس تنفياا  2تقرياار حلقااة العماال طشااحل املوضااوع إعااداد األمانااة 
أتناااااء الاااادورة طشااااحل القضااااااي  نتااااائج حلقااااات العماااال اخلمااااس املعقااااودة

املتصااالة ابلشراعاااة واري اااا مااان املواضااايو املقبلاااة الااايت قاااد تنشاااح عااان  ااا   
 األعمال(
نهج املتبعة يف تقييم )ب( )األ اليب وال2املتعلقة ابملوضوعني  الورقات

)ج( 2و مشارتاة والقاادرة علاى التحماال( ونققااه مان مناااف التكياف وماا
ة و ااالمة الرتطااة وخصااوطتها يف الاانظم )حتسااني الكرطااول املخااشل يف الرتطاا

 ، فضاالا عان الانظم املتكاملاة، مباااملطبقة على املراعي واألراضي الشراعياة
 ٢٠١9 اي أن يو  6فيها إدارة امليا ( حبلول 

 هليئة املشو ةأهيئة التنفيرذ 5٠الدث ة 
 2019حشيرال/يونيه 

نققاه  ة يف تقيايم التكياف وماابع)ب( )األ اليب والنهج املت2حلقتا العمل طشحل املوضوعني 
)ج( )حتساني الكرطاول املخاشل يف الرتطاة و االمة 2و مشرتاة والقادرة علاى التحمال( ومن مناف

، فضالا عن الانظم املتكاملاة، الرتطة وخصوطتها يف النظم املطبقة على املراعي واألراضي الشراعية
 فيها إدارة امليا ( مبا

)أ( )طرائس تنفيا  نتاائج حلقاات العمال اخلماس 2ملوضوع ل االنظر يف تقرير حلقة العمل طشح
املعقودة أتناء الدورة طشحل القضاااي املتصالة ابلشراعاة واري اا مان املواضايو املقبلاة الايت قاد تنشاح 

 عن     األعمال(

 
األنشاااطة فيماااا طااااني 

 الدورات

)ب( 2ري حلقااااااايت العمااااااال طشاااااااحل املوضاااااااوعني إعاااااااداد األماناااااااة تقريااااااا
و نققااااه ماااان مناااااف تبعااااة يف تقياااايم التكيااااف ومااااا)األ اااااليب والاااانهج امل

)ج( )حتساااني الكرطاااول املخاااشل يف 2مشااارتاة والقااادرة علاااى التحمااال( و
الرتطة و المة الرتطة وخصوطتها يف النظم املطبقة على املراعي واألراضاي 

 فيها إدارة امليا ( الشراعية، فضالا عن النظم املتكاملة، مبا
)حتسااااني ا ااااتخدام املغاااا ايت وإدارة  )د(2ع الورقاااات املتعلقااااة ابملوضااااو 

الساااماد الطبيعاااي مااان أجااال إاتحاااة نظااام زراعياااة مساااتدامة وقاااادرة علاااى 
 ٢٠١9 يلومأتبتألرب  ٣٠التكيف( حبلول 

__________ 

 (. 23-م أ/4يف إطار عمل اورونيفيا املشرتك طشحل الشراعة )املقرر  (1)
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 النشاط الدورة

 هليئة املشو ةأهيئة التنفيرذ 5١الدث ة 
 2019تشرين الثاين/نوفم  

لطبيعااي ماان )د( )حتسااني ا ااتخدام املغاا ايت وإدارة السااماد ا2حلقااة العماال طشااحل املوضااوع 
 أجل إاتحة نظم زراعية مستدامة وقادرة على التكيف(

)ب( )األ اااليب والاانهج املتبعااة يف تقياايم 2ري حلقاايت العماال طشااحل املوضااوعني النظاار يف تقرياا
)ج( )حتسني الكرطول املخشل 2و مشرتاة والقدرة على التحمل( ونققه من مناف التكيف وما

النظم املطبقة على املراعي واألراضي الشراعية، فضالا عن  يف الرتطة و المة الرتطة وخصوطتها يف
 فيها إدارة امليا ( النظم املتكاملة، مبا

 
األنشاااطة فيماااا طااااني 

 الدورات

)د( )حتساااااني 2تقريااااار حلقاااااة العمااااال طشاااااحل املوضاااااوع إعاااااداد األماناااااة 
ا تخدام املغ ايت وإدارة السماد الطبيعي من أجال إاتحاة نظام زراعياة 

 على التكيف( مستدامة وقادرة 
نظام إدارة الثاروة احليوانياة، )ه( )حتساني 2الورقات املتعلقة ابملوضوعني 

)و( )أطعاااد تغااري 2تاااج الشراعيااة الرعويااة واري ااا( ويف ذلااك نظاام ايفن مبااا
املناخ يف القطاع الشراعي من الناحية الجتماعية القتصادية ومن انحية 

 ٢٠٢٠نيس نأ بري   ٢٠األمن الغ ائي( حبلول 

 هليئة املشو ةأهيئة التنفيرذ 5٢الدث ة 
 2020حشيرال/يونيه 

 

يف ذلااك نظاام  نظاام إدارة الثااروة احليوانيااة، مبااا)ه( )حتسااني 2حلقتااا العماال طشااحل املوضااوعني 
)و( )أطعااااد تغاااري املنااااخ يف القطااااع الشراعاااي مااان الناحياااة 2تااااج الشراعياااة الرعوياااة واري اااا( وايفن

 ة األمن الغ ائي(الجتماعية القتصادية ومن انحي
)د( )حتساني ا اتخدام املغا ايت وإدارة الساماد 2تقرير حلقة العمل طشاحل املوضاوع النظر يف 

 الطبيعي من أجل إاتحة نظم زراعية مستدامة وقادرة على التكيف(

 
األنشاااطة فيماااا طااااني 

 الدورات

)ه( )حتسااني 2ري حلقاايت العماال طشااحل املوضااوعني إعااداد األمانااة تقرياا
تااااج الشراعياااة الرعوياااة يف ذلاااك نظااام ايفن لثاااروة احليوانياااة، مباااانظااام إدارة ا
)و( )أطعاااااد تغااااري املناااااخ يف القطاااااع الشراعااااي ماااان الناحيااااة 2واري ااااا( و

 الجتماعية القتصادية ومن انحية األمن الغ ائي(
واآلراء  23-م أ/4الورقات املتعلقة ابملواضيو املقبلة اري الواردة يف القرار 

أجال  مان اورونيفياا املشارتك طشاحل الشراعاة  احملارز يف عمال املتعلقة ابلتقدم
، 23-م أ/4 مااان املقااارر 4طااارامل وفقااااا للفقااارة تقااادمي تقريااار إمل ماااؤمتر األ

 ٢٠٢٠ يلومأتبتألرب  ٢٨حبلول 

 هليئة املشو ةأهيئة التنفيرذ 5٣الدث ة 
 2020تشرين الثاين/نوفم  

 نظم إدارة الثروة احليوانياة، مباا)حتسني )ه( 2طشحل املوضوعني  النظر يف تقريري حلقيت العمل
)و( )أطعاد تغري املناخ يف القطاع الشراعي من 2تاج الشراعية الرعوية واري ا( ويف ذلك نظم ايفن

 الناحية الجتماعية القتصادية ومن انحية األمن الغ ائي(
ماال تناو ااا يف يشاامل املواضاايو احملت تقرياار إمل مااؤمتر األطاارامل طشااحل تقاادم العماال ونتائجااه، مبااا

 املستقبل
  يئة التنفي = ا يئة الفرعية للتنفي ،  يئة املشورة= ا يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. اختصارات:

 .23-م أ/4يشري ترقيم املواضيو إمل الفقرات الواردة يف املقرر  )أ(
 .23-م أ/4من املقرر  1اعة وفقاا للفقرة  تسا م ا يئات املنشحة يف عمل اورونيفيا املشرتك طشحل الشر  )ب(



FCCC/SBI/2018/9 

37 GE.18-10469 

 املرف  ال  ين

 نط ق اتتعراض عأل  املنتدى اسسرز  

  تئلة ىل ش  ية تتعل  برباننج عأل  املنتدى اسسرز - ثالا  
اياااف أ اااهم طااارانمج عمااال املنتااادى يف جماااال التنوياااو والتحاااول القتصااااديني والنتقاااال  -1

عماال لئقااة وجياادة يف دعاام و ااائف املنتاادى وأ دافااه علااى  العااادل للقااوة العاملااة، وإجياااد فااره
 ؟ 21-م أ/11النحو املبني يف املقرر 

مااا ماادى فعاليااة طاارانمج العماال يف تااوفري منصااة تتاايح لبطاارامل إمكانيااة تبااادل املعلومااات  -2
واخلاا ات ودرا اااات احلااالت ايففرادياااة وأفضاال املمار اااات واآلراء ططريقااة تفاعلياااة، وتسااهيل تقيااايم 

ليل أتتري تنفي  تداطري التصدي، طشحل النتائج ايفجياطية والسلبية والسبل الكفيلة طتعظيم التاحتريات وحت
 ايفجياطية وتقليص اآلاثر السلبية إمل أدىن حد، وذلك هبدمل التوصية ابختاذ إجراءات غددة؟

ّسان علاى ما مدى فعالية طرانمج العمل يف ترايش العمل املضاطلو طاه يف إطاار املنتادى احمل -3
 لة أمور، منها تقادمي أمثلاة ملمو اة ودرا اات حاالت إفرادياة وممار اات مان أجال تعشياش قادرة 

 األطرامل، وخباصة البلدال النامية األطرامل، على التعامل مو أتتري تنفي  تداطري التصدي؟ 
ماااا مااادى فعالياااة طااارانمج العمااال يف تلبياااة احتياجاااات  ياااو األطااارامل، وخباصاااة البلااادال  -4
ناميااة األطاارامل، ابل رتشاااد جبملااة أمااور منهااا، تقياايم وحتلياال التااحتريات، مبااا يف ذلااك ا ااتخدام ال

 وتطوير النماذج القتصادية، مو مراعاة اافة القضااي السيا اتية موضو ال تمام؟ 
ماااا مااادى إ اااهام تنفيااا  طااارانمج عمااال املنتااادى يف تيساااري تقااادمي التوصااايات إمل ا يئتاااني  -5

ايفجراءات احملددة للنظر يف تلك املسائل، مان أجال تقادمي توصايات طشاحل تلاك الفرعيتني طشحل 
 ايفجراءات، حسب القتضاء، إمل مؤمتر األطرامل، اطتداء من دورته الثالثة والعشرين؟

  تئلة ىل ش  ية تتعل  بطرائ  عأل  املنتدى اسسز -اثني ا  
 رانمج عمله؟ ما مدى فعالية طرائس املنتدى يف دعم و ائف املنتدى وط -6

 الورقات التقنية؛ ()أ 
 الورقات املقدمة من األطرامل واملنظمات؛ )ب( 
 التفاعل مو اخل اء اخلارجيني واملؤ سات واملنظمات ذات الصلة؛ )ج( 
 حلقات العمل؛ )د( 
 فريس اخل اء التقل املخصص؛ ()ه 
 إجراء مناقشات أتناء املنتدى افريس التصال؛ )و( 
 مل املنتدى احملسن مرة ال تالث  نوات.ا تعرا  ع )ز( 

    


