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أتالا -افتتخح الدته

(البند  1من جدول األعمال)

ُ -1عقـدت الـدورة اخلامســة واألربعـو للهيئــة الفرعيـة للتنفيـ (هيئـة التنفيـ ) يف بـاب إغلــي
مبراكش املغرب يف الف ة من  7إىل 15تشرين الثاي/نوفمرب .2016
ـيس هيئــة التنفي ـ الســيد تومــاس خروتســو (بولنــدا) يــوم الثنــن 7
 -2وافتــت الــدورةي رئـ ُ
ورحب جبمي األطرا واملراقبن .ورحب أيض ا بالسيد ايهوا شن (الصن)
تشرين الثاي/نوفمرب ّ
نائبا لرئيس اهليئة وبالسيد سيدات يافا (غامبيا) مقررا للدورة.

ثخنيخا -ال اخئل التنظي ية

(البند  2من جدول األعمال)

ألف -إقراه جدتل ا،ع خل

(البند الفرعي (2أ) من جدول األعمال)

 -3نظــرت هيئــة التنفي ـ يف جلســتها األوىل املعقــودة يف  7تشـرين الثــاي/نوفمرب يف مـ كرة
أعدهتا األمينة التنفي ية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه (.)FCCC/SBI/2016/9
-4

ُقر جدول األعمال بصيغته التالية م إبقاء البند الفرعي (4أ) معلقا:
ويف اجللسة ذاهتا أ ّ
-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية:

-3

(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم أعمال الدورة؛

(ج)

دورة الفري ـ العامــل املعــي بــالتقييم املتعــدد األط ـرا يف إطــار عمليــة
التقييم والستعراض الدولية؛

(د)

تيسري تبادل اآلراء يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية؛

(هـ)

األحداث األخرى املقررة؛

(و)

انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس.

املعلومــات املقدمــة مــن األط ـرا املدرجــة يف املرف ـ األول لالتفاقيــة واســتعراض
ه املعلومات:
(أ)

GE.17-01413

حالـ ــة تق ـ ــدم واس ـ ــتعراض تق ـ ــارير ف ـ ـ ة الس ـ ــنتن الثاني ـ ــة املقدم ـ ــة م ـ ــن
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-4

(ج)

تنقـ ــي "املبـ ــاد التوجيهيـ ــة إلعـ ــداد البالغـ ــات الوطنيـ ــة ال ـ ـواردة مـ ــن
األط ـ ـرا املدرجـ ــة يف املرف ـ ـ األول لالتفاقيـ ــة اجل ـ ـ ء الثـ ــاي :مبـ ــاد
توجيهية لتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش تغري املنـا فيمـا يتعلـ
بتقدم البالغات الوطنية"؛

(د)

تقرير عن بيانات قوائم اجلرد الوطنية لغااات الدفيئة املقدمـة مـن األطـرا
املدرجة يف املرف األول لالتفاقية عن الف ة 2014-1990؛

(هـ)

تق ــارير التجميـ ـ واحملاس ــبة املتعلق ــة ب ــاألطرا املدرج ــة يف املرفـ ـ ب ــاء
مبوجب بروتوكول كيوتو.

املعلومات املقدمة من األطرا غري املدرجة يف املرف األول لالتفاقية:
(أ)

املعلوم ــات الـ ـواردة يف البالغ ــات الوطني ــة املقدم ــة م ــن األطـ ـرا غ ــري
املدرجة يف املرف األول لالتفاقية (أُبقي ه ا البنـد الفرعـي مـن جـدول
األعمال معلق ا)؛

(ب)

عمــل فريـ اخل ـرباء الستشــاري املعــي بالبالغــات الوطنيــة املقدمــة مــن
األطرا غري املدرجة يف املرف األول لالتفاقية؛

(ج)

تقدم الدعم املايل والتقي؛

(د)

التقــارير املــوج ة بش ـ التحليــل التقــي للتقــارير احملدثــة لف ـ ة الســنتن
املقدمة من األطرا غري املدرجة يف املرف األول لالتفاقية.

-5

وض ـ ـ طرائ ـ ـ وإج ـ ـراءات لتشـ ــغيل واسـ ــتخدام السـ ــجل العـ ــام املشـ ــار إليـ ــه يف
الفقرة  12من املادة  4من اتفاق باريس.

-6

وض ـ ـ طرائ ـ ـ وإج ـ ـراءات لتشـ ــغيل واسـ ــتخدام السـ ــجل العـ ــام املشـ ــار إليـ ــه يف
الفقرة  12من املادة  7من اتفاق باريس.

-7

املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو:

-8

6

(ب)

جتمي ـ ـ وتولي ــف تق ــارير ف ـ ـ ة السـ ــنتن الثاني ــة املقدم ــة م ــن األط ـ ـرا
املدرجة يف املرف األول لالتفاقية؛

(أ)

استعراض طرائ وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛

(ب)

اإلج ـراءات واآلليــات وال تيبــات املؤسســية للطعــن يف ق ـرارات اجمللــس
التنفي ي آللية التنمية النظيفة؛

(ج)

تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو.

املسائل املتعلقة ب قل البلدا منوا.
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-9

خطط التكيف الوطنية.

 -10تقرير جلنة التكيف.
 -11تقريــر اللجنــة التنفي يــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة باخلســائر واألض ـرار املرتبطــة
بت ثريات تغري املنا .
 -12تطوير التكنولوجيات ونقلها:
للجن ــة التنفي ي ــة املعني ــة بالتكنولوجي ــا ومرك ـ

(أ)

التقريــر الس ــنوي املش ـ
وشبكة تكنولوجيا املنا ؛

(ب)

نطــاق وطرائ ـ التقيــيم الــدوري آللي ــة التكنولوجيــا فيمــا يتعل ـ بــدعم تنفي ـ
اتفاق باريس؛

(ج)

برنامﺞ بوانا الس اتيجي لنقل التكنولوجيا.

 -13اختصاصات استعراض مهام اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل.
 -14بناء القدرات يف البلدا النامية:
(أ)

الستعراض الشامل الثالث لتنفي إطار بناء القدرات مبوجب التفاقية؛

(ب)

السـ ــتعراض الش ـ ــامل الثال ـ ــث لتنفي ـ ـ إطـ ــار بن ـ ــاء الق ـ ــدرات مبوج ـ ــب
بروتوكول كيوتو؛

(ج)

جلنة باريس املعنية ببناء القدرات.

 -15ت ثري تنفي تدابري التصدي:
(أ)

احملسن وبرنامﺞ العمل؛
املنتدى ّ

(ب)

طرائـ ـ املنت ــدى املع ــي بتـ ـ ثري تنفيـ ـ ت ــدابري التص ــدي وبرن ــامﺞ عمل ــه
ووظائفه مبوجب اتفاق باريس؛

(ج)

املسائل املتعلقة بالفقرة  14من املادة  3من بروتوكول كيوتو؛

(د)

التقدم احملرا يف تنفي املقرر /1م أ.10-

وتغري املنا .
 -16القضايا اجلنسانية ر
 -17املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية:

GE.17-01413

(أ)

أداء املي انية لف ة السنتن 2017-2016؛

(ب)

تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعام 2015؛

(ج)

مسائل مالية أخرى.
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 -18التقارير املتعلقة ب نشطة تنفي املادة  6من التفاقية.
 -19مسائل أخرى.
 -20إغالق الدورة وتقرير الدورة.
 -5ويف اجللسة ذاهتا ذ ّكر الرئيس األطرا بالقضايا الـ أحـال النظ يـر فيهـا مـؤطر األطـرا
ومـ ــؤطر األط ـ ـرا العامـ ــل بوصـ ــفه اجتمـ ــا األط ـ ـرا يف بروتوكـ ــول كيوتـ ــو إىل هيئـ ــة التنفي ـ ـ يف
جلستيهما الفتتاحيتن:
بن ــود ج ــدول أعم ــال م ــؤطر األطـ ـرا ( 6تقري ــر اللجنـ ـة التكي ــف) و( 7آلي ــة
(أ)
وارســو الدوليــة املعنيــة باخلســائر واألضـرار املرتبطــة بتـ ثريات تغــري املنــا ) و(8أ) (التقريــر الســنوي
املشـ للجنــة التنفي يــة املعنيــة بالتكنولوجيــا ومركـ وشــبكة تكنولوجيــا املنــا ) و( 11املعلومـات
املقدمـ ــة مـ ــن األط ـ ـرا املدرجـ ــة يف املرف ـ ـ األول لالتفاقيـ ــة واسـ ــتعراض ه ـ ـ املعلومـ ــات) و12
(املعلومــات املقدمــة مــن األطـرا غــري املدرجــة يف املرفـ األول لالتفاقيــة) و( 13بنــاء القــدرات
مبوج ــب التفاقي ــة) و( 14تنفي ـ الفق ـرتن  8و 9م ــن امل ــادة  4م ــن التفاقي ــة) و( 15القض ــايا
اجلنسـ ــانية وتغـ ـ رـري املنـ ــا ) و(17أ) (تقريـ ــر مراجعـ ــة احلسـ ــابات والبيانـ ــات املاليـ ــة لعـ ــام )2015
و(17ب) (أداء املي انية لف ة السنتن )2017-2016؛
(ب) بنود جدول أعمال مـؤطر األطرا /اجتمـا األطـرا (9أ) (البالغـات الوطنيـة
املقدم ــة م ــن األطـ ـرا املدرج ــة يف املرفـ ـ األول) و(9ب) (تق ــارير التجميـ ـ واحملاس ــبة النهائي ــة
املتعلقــة بف ـ ة اللت ـ ام األوىل لاط ـرا املدرجــة يف املرف ـ بــاء مبوجــب بروتوكــول كيوتــو) و(9ج)
(تقريــر التجمي ـ واحملاســبة الســنوي املتعل ـ بف ـ ة اللت ـ ام الثانيــة لاط ـرا املدرجــة يف املرف ـ بــاء
مبوجــب بروتوكــول كيوتــو) و( 10بنــاء الق ـدرات مبوجــب بروتوكــول كيوتــو) و(11ب) (املســائل
املتص ــلة ب ــالفقرة  14م ــن امل ــادة  3م ــن بروتوك ــول كيوت ــو) و(13أ) (تقري ــر مراجع ــة احلس ــابات
والبيانات املالية لعام  )2015و(13ب) (أداء املي انية يف ف ة السنتن .)2017-2016
 -6وأبلـ الـرئيس األطـرا بـ النظــر يف هـ البنــود املشـار إليهــا قـد اقـ ُ ح إجـراا يف إطــار
بنود جدول أعمال هيئة التنفي ال هي مرتبطة هبا جوهريا.
 -7ويف اجللسة ذاهتا أيضا أدىل ببيانات ممثلو  11طرفا باسم اجلهـات التاليـة علـل التـوايل
جمموعــة ال  77والص ــن واجملموع ــة اجلامع ــة واليبــاد األوروض وال ــدول األعض ــاء في ــه وجمموع ــة
السالمة البيئية واجملموعة األفريقية ويبالف الـدول اجل ريـة الصـغرية وأقـل البلـدا منـوا ومنظومـة
تكامــل أمريكــا الوســطل واجملموعــة العربيــة والبلــدا الناميــة املتقاربــة التفكــري والرابطــة املســتقلة
لبلــدا أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاري  .كمــا أدىل ببيانــات أيض ـا ممثــل املنظمــة العامليــة
لارص ــاد اجلوي ــة وممثل ــو املنظم ــات غ ــري احلكومي ــة املعني ــة بالنقاب ــات العمالي ــة واملنظم ــات غ ــري
احلكوميــة املعنيــة بشــؤو امل ـرأة والقضــايا اجلنســانية واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة بالشــباب
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واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة باألعمــال التجاريــة والصــناعة واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة
بالبيئة واملنظمات غري احلكومية املعنية بشؤو امل ارعن ومنظمات الشعوب األصلية(.)2()1

اخء -تنظيم أع خل الدته

(البند الفرعي (2ب) من جدول األعمال)

 -8نظــرت هيئــة التنفي ـ يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل حيــث
وجه الرئيس النتبا إىل امل كرة اإلعالمية املتعلقة بتنظيم الـدورة املنشـورة علـل الصـفحة الشـبكية للـدورة
اخلامسة واألربعن هليئة التنفي ( )3وباق احه عقد اجللسة العامة اخلتاميـة هليئـة التنفيـ يف جـ أين :األول
يـ ــوم اجلمعـ ــة  11تش ـ ـرين الثـ ــاي/نوفمرب بعـ ــد إرـ ــاا عمـ ــل ثي ـ ـ األفرقـ ــة التفاوضـ ــية والثـ ــاي يـ ــوم
الثنن  14تشرين الثاي/نوفمرب بعد انتهاء دورة الفري العامل املعي بالتقييم املتعدد األطرا (.)4
 -9وبناءا علل اق اح من الرئيس اتفقت هيئة التنفي علل املضي قدم ا علـل هـ ا األسـاس
وطاشــيا م ـ الســتنتاجات( )5ال ـ ســب أ اعتمــدهتا اهليئــة بش ـ اختتــام املفاوضــات يف الوقــت
املناسب وممارسات العمل ذات الصلة.

جيم -رته الفريررا اللخوررل ال لنرري اررخلتقييم ال تلرردر ا،ط رراف فرري إطررخه ع ليررة التقيرريم
تاالستلراض الدتلية
(البند الفرعي (2ج) من جدول األعمال)

 -10نظ ــرت هيئـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتها األوىل
وأحاطــت علم ـ ا باملعلومــات املقدمــة مــن ال ـرئيس عــن تنظــيم الــدورة األوىل للفري ـ العامــل املعــي
بــالتقييم املتعــدد األط ـرا يف إطــار اجلولــة الثانيــة مــن عمليــة التقيــيم والســتعراض الدوليــة واملقــرر
عقدها يومي  12و 14تشرين الثاي/نوفمرب.
 -11ويــرد يف إضــافة هـ ا التقريــر( )6مــوج عــن التقيــيم املتعــدد األطـرا لاطـرا ال  24الـ
خضعت للتقييم يف ه الدورة.
__________

()1

()2
()3
()4
()5
()6
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تــرد نصــوب البيانــات مبــا فيهــا البيانــات غــري امللقــاة أثنــاء اجللســة العامــة يف البوابــة اإللك ونيــة لتقــدم التقــارير يف
العن ـ ـوا الت ـ ــايل<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&years :
>.=2016&themes=Statements
ترد البيانات ال أديل هبا خالل اجللسة العامة الفتتاحية عن طري البث الشبكي يف املوق التايل:
>.<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-opening-plenary
>.<www.unfccc.int/9678
عل اجل ء الثاي من الجتما الثاي يوم الثنـن  14تشـرين الثـاي/نوفمرب واسـتؤنف يـوم الثالثـاء  15تشـرين
الثاي/نوفمرب.
 FCCC/SBI/2014/8الفقرات  213و.221-218
 .FCCC/SBI/2016/20/Add.1متاحة علل ه ا املوق الشبكي.<www.unfccc.int/9456> :
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رال -تياير تبخرل اآلهاء في إطخه ع لية ال شختهات تالتحليالت الدتلية
(البند الفرعي (2د) من جدول األعمال)

 -12نظ ــرت هيئـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتها األوىل
وأحاطت علم ا باملعلومـات الـ قـدمها الـرئيس بشـ تنظـيم حلقـة العمـل لتيسـري تبـادل اآلراء يف
إطـ ــار عملي ـ ــة املشـ ــاورات والتحل ـ ــيالت الدولي ـ ــة ال ـ ـ ك ـ ــا م ـ ــن املقـ ــرر إجرااه ـ ــا يف  10تش ـ ـرين
الثاي/نوفمرب.
 -13واسـ ـ عل ال ـ ـرئيس النتب ــا إىل الطرائ ـ ـ واملب ــاد التوجيهي ــة اخلاص ــة بعملي ــة املش ــاورات
والتحلــيالت الدوليــة( )7فض ـالا عــن الصــفحات الشــبكية اخلاصــة بتيســري تبــادل اآلراء( .)8وأبل ـ
ال ـرئيس هيئــة التنفي ـ ب ـ نتــائﺞ عمليــة املشــاورات والتحلــيالت الدوليــة ستشــمل بالنســبة لكــل
طـر مــن األطـرا الســبعة املشـاركة يف حلقــة العمــل اخلاصـة بتيســري تبـادل اآلراء ضـرا لوقــائ
جلســة تيســري تبــادل اآلراء وتقريـرا مــوج ا عــن نتــائﺞ التحليــل التقــي للتقريــر احملــدث لفـ ة الســنتن
اخلاب بالطر (.)9

هخء -ا،حداث ا،خرى ال قره

(البند الفرعي (2د) من جدول األعمال)
 -14نظ ــرت هيئـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتها األوىل
وأحاطت علم ا بعدم وجود أي أحداث أخرى جارية يف ه الدورة.

تات -انتةخب أعضخء ال كتب غير الرئيس
(البند الفرعي (2ه) من جدول األعمال)

 -15نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
يف اجل ـ ء الث ــاي م ــن جلس ــتها الثاني ــة .ويف اجللس ــة األوىل َّ
ذك ــر ال ـرئيس بامل ــادة  27م ــن مش ــرو
النظام الـداخلي املعمـول بـه الـ تـن علـل أ تنتخـب هيئـة التنفيـ نائـب رئيسـها ومقررهـا .ويف
اجللسة ذاهتا لحظت هيئة التنفي أ املشاورات جارية بش ال شيحات.
 -16ويف اجل ء الثـاي مـن جلسـتها الثانيـة انتخبـت هيئـة التنفيـ السـيد ايهـوا تشـن (الصـن)
نائبا للرئيس والسيدة طوىب إتشملي (تركيا) مقررة.

__________

()7
()8
()9
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ثخلثخا -البالغررخت ال قدوررة وررد ا،ط رراف ال دهجررة فرري ال رفررا ا،تل لالتفخقيررة
تاستلراض هذه البالغخت
(البند  3من جدول األعمال)

ألف -حخل ررة تق ررديم تاس ررتلراض تق ررخهير فت ررر الا ررنتيد الثخني ررة ال قدو ررة و ررد ا،طر رراف
ال دهجة في ال رفا ا،تل لالتفخقية
(البند الفرعي (3أ) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -17نظ ــرت هيئـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتها األوىل
وأحاطت علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/INF.9

اخء -تج يررو تت ليررف تقررخهير فتررر الاررنتيد الثخنيررة ال قدوررة وررد ا،طرراف ال دهجررة فرري
ال رفا ا،تل لالتفخقية
(البند الفرعي (3ب) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -18نظــرت هيئــة التنفي ـ يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل ويف
اجل ـ ـ ء الثـ ــاي مـ ــن جلسـ ــتها الثاني ــة وكـ ــا معروض ـ ـ ا عليهـ ــا الوثيقتـ ــا FCCC/SBI/2016/INF.10
و .Add.10ويف جلستها األوىل اتفقت هيئة التنفي علل النظر يف هـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول
األعم ــال يف إط ــار مش ــاورات غ ــري راي ــة اشـ ـ كت يف تيس ــريها الس ــيدة هيل ــن بل ــوم (نيوايلن ــدا)
والســيدة آ رااوســن (ســاموا) .ويف اجلـ ء األول مــن جلســتها الثانيــة اتفقــت هيئــة التنفيـ علــل
مواصلة النظر يف ه ا البند يف دورهتا السادسة واألربعن (أيار/مايو .)2017

جيم -تنق رريل بال ب ررخره الت جيهي ررة إلع رردار البالغ ررخت ال طني ررة الر ر اهر و ررد ا،طر رراف
ال دهجررة فرري ال رفررا ا،تل لالتفخقيررةد الجررزء الثررخنيف وبررخره ت جيهيررة التفخقيررة
ا،وم ال تحد اإلطخهية اشأن تغير ال نخخ في خ يتللا اتقديم البالغخت ال طنيةب
(البند الفرعي (3ج) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -19نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
يف اجل ـ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــة .واتفقــت هيئــة التنفي ـ يف جلســتها األوىل علــل أ ُجتــري
الرئيسة مشاورات م األطرا املهتمـة بشـ هـ املسـ لة وأ تقـدم تقريـرا إىل اهليئـة يف جلسـتها
العامة اخلتامية.
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 -20ويف اجل ء الثاي من جلستها الثانية وافقت هيئة التنفي علل مواصلة نظرها يف املس لة املعلقة
ال ـواردة يف الفقــرة  71مــن مشــرو "املبــاد التوجيهيــة إلعــداد البالغــات الوطنيــة ال ـواردة مــن األط ـرا
املدرجة يف املرف األول لالتفاقية اجلـ ء الثـاي :مبـاد توجيهيـة لتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ
تغري املنا فيمـا يتعلـ بتقـدم البالغـات الوطنيـة" يف دورهتـا السادسـة واألربعـن( .)10وأدىل ممثلـو مخسـة
أطرا ببيانات وكا من بينهم متحدث باسم اليباد األوروض والدول األعضاء فيه(.)11

رال -تقريررر عررد ايخنررخت ق ر ائم الجرررر ال طنيررة لغررخمات الدفيئررة ال قدوررة وررد ا،ط رراف
ال ُ دهجة في ال رفا ا،تل لالتفخقية عد الفتر 2014-1990
(البند الفرعي (3د) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -21نظ ــرت هيئـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتها األوىل
وأحاطت علما باملعلومات الـواردة يف الوثيقـة  .FCCC/SBI/2016/19ويف اجلـ ء الثـاي مـن اجللسـة
الثانية أدىل طر واحد ببيا بش ه املس لة(.)12

هخء -تقخهير التج يو تال حخسبة ال تللقة اخ،طراف ال دهجرة فري ال رفرا ارخء ا جرب
ارتت ك ل كي ت
(البند الفرعي (3ه) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -22نظ ــرت هيئـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتها األوىل
وأوص ــت ب ـ ـ ــيط م ــؤطر األطرا /اجتم ــا األط ـ ـرا علم ـ ـا باملعلوم ــات ال ـ ـواردة يف ال ــوثيقتن
 FCCC/KP/CMP/2016/6و .Add.1وكمــا أشــار إليــه مــؤطر األط ـرا /اجتمــا األط ـرا نظــرت
هيئـة التنفيـ أيضـ ا يف تقــارير التجميـ واحملاســبة النهائيـة لفـ ة اللتـ ام األوىل لاطـرا املدرجــة يف
()13
املرف باء مبوجب بروتوكول كيوتو وأوصت ب يط مؤطر األطرا /اجتما األطرا علمـ ا
باملعلومات الواردة يف تل التقارير(.)14
__________

()10
()11
()12
()13
()14

12

الوثيقة  FCCC/SBI/2016/8املرف األول.
وأبل عدد من ه األطرا أهنم سينظرو يف استخدام مشرو املباد التوجيهية املنقحـة لتقـدم بالغـاهتم الوطنيـة
القادمة أو يعت مو القيام ب ل  .ترد ثي البيانات ال أديل هبا يف إطـار هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال عـن طريـ
البث الشبكي يف املوق >.<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-part-2
ويرد البيا عن طريـ البـث الشـبكي يف املوقـ <http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-
>.plenary-part-2
متاحة علل ه ا املوق الشبكي.<unfccc.int/9691> :
انظر الوثيقة  FCCC/KP/CMP/2016/8الفقرات .71-68
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هاالخا -ال لل وخت ال قدوة ود ا،طراف غير ال دهجة في ال رفا ا،تل لالتفخقية
(البند  4من جدول األعمال)

ألف -ال لل وخت ال اهر في البالغخت ال طنية ال قدوة ود ا،طراف غير ال دهجة فري
ال رفا ا،تل لالتفخقية
(أُبقي البند الفرعي (4أ) من جدول األعمال معلقاا)

اخء -ع ل فريا الةبراء االستشخهي ال لني اخلبالغخت ال طنيرة ال قدورة ورد ا،طرراف
غير ال دهجة في ال رفا ا،تل لالتفخقية
(البند الفرعي (4ب) من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -23نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
يف اجلـ ـ ـ ء األول م ـ ــن جلس ـ ــتها الثاني ـ ــة .وكان ـ ــت معروضـ ـ ـةا عليه ـ ــا الوث ـ ــائ FCCC/SBI/2016/15
و FCCC/SBI/2016/16و .FCCC/SBI/2016/17ويف اجللس ــة األوىل اتفق ــت هيئ ــة التنفيـ ـ عل ــل
النظر يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمـال يف إطـار مشـاورات غـري رايـة تشـ يف تيسـريها
الســيدة هيلــن بلــوم (نيوايلنــدا) والســيدة آ رااوســن (ســاموا) .وكمــا أشــار إليــه مــؤطر األطـرا
نظرت هيئة التنفي أيضا يف مس لة استعراض وليـة واختصاصـات فريـ اخلـرباء الستشـاري املعـي
بالبالغــات الوطنيــة املقدمــة مــن األط ـرا غــري املدرجــة يف املرف ـ األول لالتفاقيــة واتفقــت علــل
مناقشــتها يف املشــاورات غــري الرايــة ذاهتــا( .)15ويف اجل ـ ء األول مــن اجللســة الثانيــة نظــرت هيئــة
التنفي يف الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2االستنتخجخت
 -24أحاطت اهليئة الفرعية علم ا بالتقارير املرحلية للفري اخلرباء الستشاري(.)16
 -25ورحبــت هيئــة التنفي ـ بالتقــدم ال ـ ي أحــرا فري ـ اخل ـرباء الستشــاري يف مواصــلة تنفي ـ
خطة عمله لعام  )17(2016ال تغطي ثي عناصر برنامﺞ عمله مبا يف ذل ما يلي:

__________

( )15انظر الوثيقة  FCCC/CP/2016/10الفقرات  120و 121و.123
( FCCC/SBI/2016/15 )16و FCCC/SBI/2016/16و.FCCC/SBI/2016/17
( )17متاحــة علــل ال ـرابط التــايل<http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/ :
>.updated_cge_work_plan_2016.pdf
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الربن ــامﺞ الت ــدري لفري ـ اخل ـرباء التق ــي( )18ويب ــديث امل ـواد التدريبي ــة م ــن أج ــل
(أ)
()19
إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لف ة السنتن ؛
()20

(ب) تنظــيم ثــالث حلقــات عمــل تدريبيــة إلعــداد التقــارير احملدثــة لفـ ة الســنتن
تلقــل التــدريب خالهلــا  136خب ـريا مــن  100طــر مــن األط ـرا غــري املدرجــة يف املرف ـ األول
لالتفا قي ــة .وأعرب ــت هيئ ــة التنفيـ ـ ع ــن امتناهن ــا حلكوم ــات توغ ــو وس ــانت لوس ــيا وس ــري لنك ــا
لستضافتها حلقات العمل امل كورة()21؛
(ج) تنفيـ الربنــامﺞ التــدري املشــار إليــه يف الفقــرة  4مــن املقــرر /20م أ 19-مــن
أجــل تع يـ قــدرة اخلـرباء املعيَّنــن يف قائمــة خـرباء التفاقيــة اإلطاريــة علــل إجـراء يبليــل تقــي يتســم
بالكفاءة والفعالية للتقارير احملدثة لف ة السنتن؛
(د) املســا ة ا ـرباء يف حلقــات العمــل التدريبيــة التطبيقيــة الــثالث ال ـ ســتُجرى يف
إطــار التفاقيــة بش ـ بنــاء نظــم مســتدامة إلدارة ق ـوائم اجلــرد الوطنيــة لغــااات الدفيئــة واســتخدام

املبــاد التوجيهيــة للفريـ احلكــومي الــدويل املعــي بتغــري املنــا بش ـ ق ـوائم اجلــرد الوطنيــة لغــااات
الدفيئ ــة لع ــام  .)22(2006وأعرب ــت هيئ ــة التنفي ـ ع ــن امتناهن ــا حلكوم ــات بنم ــا وثهوري ــة كوري ــا
وليسوتو لستضافتها حلقات العمل امل كورة()23؛

(هـ) إصــدار دورات التــدريب اإللك ـ وي احملدثــة لفري ـ اخل ـرباء الستشــاري القائمــة
علل أحدث املواد التدريبية للفري بش إعداد البالغات الوطنية لاطرا غري املدرجة يف املرفـ
األول( )24وهـ ــي متاحـ ــة علـ ــل نظ ـ ـام األمانـ ــة اخلـ ــاب بـ ــمدارة التعلـ ــيم( .)25وقـ ــد سـ ــجل يف ه ـ ـ
الدورات حىت  15تشرين األول/أكتوبر  2016ما جمموعه  235خبريا؛
__________

()18

()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25

14

انظ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـرابط الت ـ ـ ـ ــايل<http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis :

>._of_burs/items/9279.php
متاحة علل الرابط التايل<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/ :
>.methodological_documents/items/349.php
انظر الوثيقة .FCCC/SBI/2016/15
ُعقــدت حلقــات العمــل يف لــومي يف الف ـ ة مــن  22إىل  24شــبارب/فرباير  2016ويف كولومبــو مــن  4إىل 6
نيسا /أبريل  2016ويف رودي باي من  4إىل  6طوا/يوليه .2016
انظر الوثيقة .FCCC/SBI/2016/INF.17
ُعقـ ــدت حلقـ ــات العمـ ــل يف ماسـ ــريو مـ ــن  14إىل  18آذار/مـ ــارس  2016ويف بنمـ ــا سـ ــي مـ ــن  6إىل 10
ح يرا /يونيه  2016ويف سونغدو إنشيو من  5إىل  9أيلول/سبتمرب .2016
وفق ا للطلب املوجه يف الفقرة  22من الوثيقة .FCCC/SBI/2012/33
متاحة علل الرابط > <http://unfccc.int/349.phpحيث ميكن الطال أيضا علل املواد التدريبية احلالية لفري
اخلرباء الستشاري بش إعداد البالغات الوطنية لاطرا غري املدرجة يف املرف األول.
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(و) تنظــيم وتقــدم حــاي حلقــات دراســية شــبكية بش ـ تقيــيم مــدى القابليــة للتـ ثر
والتكيف وأرب حلقات دراسية شبكية بش تقييم القدرة علـل التخفيـف مـن آثـار تغـري املنـا
حضرها ما جمموعه  313مشاركا حىت  26تشرين األول/أكتوبر 2016؛
(ا) إط ـ ـ ــالق منص ـ ـ ــة تفاعلي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــل الش ـ ـ ــبكة يب ـ ـ ــت اس ـ ـ ــم الش ـ ـ ــبكة اإللك وني ـ ـ ــة
( )26()e-Networkتتـ ــي الوصـ ــول إىل امل ـ ـواد التدريبيـ ــة وهتـ ــد إىل تيسـ ــري إعـ ــداد البالغـ ــات الوطنيـ ــة
والتقارير احملدثة لف ة السنتن وقوائم جرد غااات الدفيئة؛
(ح) الورقــة التحليليــة( )27ال ـ أعــدها فري ـ اخل ـرباء الستشــاري وتتضــمن توص ــيات
بش ـ ـ العناص ــر ال ـ ـ س ــيُنظر فيه ــا يف إط ــار عملي ــة مقبل ــة لتنق ــي "املب ــاد التوجيهي ــة إلع ــداد
البالغات الوطنية املقدمة من األطرا غري املدرجة يف املرف األول لالتفاقية".
 -26وأحاطــت هيئــة التنفيـ علمـ ا باآلثــار التقديريــة امل تبــة يف املي انيــة علــل دعــم تنفيـ عمــل
فريـ اخل ـرباء الستشــاري للف ـ ة  .)28(2018-2017ودعــت أيض ـ ا ال ـربامﺞ واملنظمــات املتعــددة
األطرا إىل التعاو م فري اخلرباء الستشاري يف تقدم الدعم لاطرا غري املدرجة يف املرفـ
األول من أجل إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرها احملدَّثة لف ة السنتن.
 -27ووفق ـ ـا للفقـ ــرة  8مـ ــن املقـ ــرر /19م أ 19-أكملـ ــت هيئـ ــة التنفي ـ ـ استعراضـ ــها لوليـ ــة
واختصاصــات فريـ اخل ـرباء الستشــاري وأوصــت مبشــرو مقــرر هب ـ ا الش ـ كــي ينظــر فيــه مــؤطر
األطرا ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين(.)29
 -28ونظ ـ ــرت هيئ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ يف عض ـ ــوية فري ـ ـ ـ اخل ـ ـ ـرباء الستش ـ ــاري( )30وأوص ـ ــت مبش ـ ــرو
استنتاجات هب ا الش كي ينظر فيه مؤطر األطرا ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين(.)31

جيم -تقديم الدعم ال خلي تالتقني

(البند الفرعي (4ج) من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -29نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
يف اجل ـ ء األول مــن جلســتها الثانيــة .وكانــت معروض ـةا عليهــا الوثــائ FCCC/SBI/2016/INF.17
و FCCC/FCCC/SBI/2016/INF.18و .FCCC/FCCC/CP/2016/6ويف اجللســة األوىل دعــا ال ـرئيس

__________

()26
()27
()28
()29
()30
()31
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>.<https://www.unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php
.FCCC/SBI/2016/17
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ممــثالا ملرف ـ البيئــة العامليــة لــبدلء ببيــا ( .)32ويف اجللســة ذاهتــا اتفقــت هيئــة التنفي ـ علــل النظــر
يف هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن جـ ـدول األعم ــال يف إط ــار مش ــاورات غ ــري راي ــة تشـ ـ يف تيس ــريها
السيدة هيلن بلوم (نيوايلندا) والسيدة آ رااوسن (ساموا) .ويف اجل ء األول من اجللسة الثانية
نظرت هيئة التنفي يف الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2االستنتخجخت
 -30رحب ــت هيئ ــة التنفيـ ـ باملعلوم ــات الـ ـ ق ــدمها مرفـ ـ البيئ ــة العاملي ــة يف تقري ــر إىل م ــؤطر
األطرا  22بش ما يلي(:)33
إنش ــاء مب ــادرة بن ــاء الق ــدرات م ــن أج ــل الش ــفافية مب ــا يف ذل ـ طرائ ـ الربجم ــة
(أ)
()34
والتنفي اخلاصة باملبادرة والتربعات ال تعهدت بتقدميها بلدا عدة ؛
(ب) الدعم املايل املقدم إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لف ة السـنتن مـن
جانب األطرا غري املدرجة يف املرف األول()35؛
(ج) برنامﺞ الـدعم العـاملي إلعـداد البالغـات الوطنيـة والتقـارير احمل ّدثـة لفـ ة السـنتن
املقدمة من األطـرا غـري املدرجـة يف املرفـ األول( )36وااصـة فيمـا يتعلـ بوضـ وتنفيـ برنـامﺞ
العمل ذي الصلة لعام .2016
 -31وأوص ــت هيئ ــة التنفي ـ ب ـ يطل ــب م ــؤطر األط ـرا إىل مرف ـ البيئ ــة العاملي ــة أ يواص ــل
تضمن تقارير السنوية املعلومات املشار إليها يف الفقرة  30أعال .
 -32ولحظت هيئة التنفيـ مـ التقـدير اجلهـود املثمـرة املب ولـة مـن مرفـ البيئـة العامليـة ل ـاذ
إجراءات سريعة طهيدا إلنشاء مبادرة بناء القدرات من أجل الشـفافية بالعتمـاد علـل التربعـات.
ورحبت بالتعهدات ال أعلنتها بلدا عدة بتقدم تربعات إىل املبادرة .ورحبـت أيضـ ا بتوقيـ بلـد
علــل أول اتفــاق تــرب إىل املبــادرة وشــجعت البلــدا األخــرى ال ـ تعهــدت بتقــدم تربعــات علــل
اســتكمال اتفاقــات التــرب اخلاصــة هبــا .وأشــارت هيئــة التنفي ـ إىل أ جهــود املبــادرة ســتُدرج يف
التجديد املقبل ملوارد مرف البيئة العاملية.
 -33وشـ ــجعت هيئ ـ ــة التنفي ـ ـ مرف ـ ـ البيئ ـ ــة العامليـ ــة رهن ـ ـا بت ـ ـوافر امل ـ ـوارد املالي ـ ــة يف الص ـ ــندوق
الســتئماي اخلــاب مببــادرة بنــاء القــدرات مــن أجــل الشــفافية علــل أ يوافـ يف أســر وقــت ممكــن
علل اجملموعة األوىل من املشاري ال تدخل يف نطاق املبادرة .وشجعت أيضـ ا البلـدا الناميـة علـل
تقدم مق حات مشاري كيما تستفيد من املوارد املالية للصندوق الستئماي اخلاب باملبادرة.

__________

()32
()33
()34
()35
()36
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 -34وأش ـ ــارت هيئ ـ ــة التنفيـ ـ ـ إىل أن ـ ــه ل ـ ــول  9تشـ ـ ـرين الث ـ ــاي/نوفمرب  2016ك ـ ــا ق ـ ــد
قـدم  147بالغـا وطنيـا أوليـا و 127بالغـا وطنيـا ثانيـا و 29بالغـا وطنيـا ثالثـا وبالغــا وطنيــا
رابعــا وبــالين وطــي خــامس واحــد مــن األطـرا غــري املدرجــة يف املرفـ األول وأنــه لــول هنايــة
عام  2016يتوق تقدم بالين وطـي أويل آخـر وتسـعة بالغـات وطنيـة ثانيـة إضـافية و 18بالغـ ا
وطني ا ثالث ا إضافي ا من األطرا غري املدرجة يف املرف األول .ولحظت أيض ا أنه لول  8تشرين
الث ــاي/نوفمرب  2016ك ــا  34طرف ـ ـا م ــن األط ـ ـرا غ ــري املدرج ــة يف املرف ـ ـ األول ق ــد ق ــدمت
تقاريرها احمل ّدثة األوىل لف ة السنتن ومن املتوق أ تقدم مخسة أطرا أخرى من األطرا غـري
املدرج ـ ـ ــة يف املرف ـ ـ ـ األول تقاريره ـ ـ ــا احمل ّدث ـ ـ ــة األوىل لف ـ ـ ـ ة الس ـ ـ ــنتن ل ـ ـ ــول  31ك ـ ـ ــانو األول/
ديسمرب  .2016وإضافةا إىل ذل من املتوقـ أ يقـدم سـتة أطـرا مـن األطـرا غـري املدرجـة
يف املرف األول تقاريرها احمل ّدثة الثانية لف ة السنتن لول هناية عام .2016
 -35ولحظت هيئة التنفي ك ل أنه لول  9تشرين الثاي/نوفمرب  2016مل يُقدم عدد
كبري من األطرا غري املدرجة يف املرف األول تقاريرها احمل ّدثة لف ة السنتن واع فت يف الوقـت
ذاته بالصـعوبات الـ تعـ ض األطـرا غـري املدرجـة يف املرفـ األول لتقـدم تقاريرهـا احمل ّدثـة لفـ ة
السنتن يف الوقـت املناسـب .وأشـارت هيئـة التنفيـ إىل الفقـرة (41أ) مـن املقـرر /2م أ 17-الـ
تن علل أنه ينبغي لاطرا غـري املدرجـة يف املرفـ األول أ تقـدم تقاريرهـا احمل ّدثـة األوىل لفـ ة
الس ــنتن لـ ــول كـ ــانو األول/ديسـ ــمرب  2014وذل ـ ـ مب ــا يتماشـ ــل وقـ ــدرات تل ـ ـ األط ـ ـرا
ومستوى الدعم ال ي تتلقا من أجل تقـدم تقاريرهـا وشـجعت األطـرا غـري املدرجـة يف املرفـ
األول الـ مل تســتكمل ومل تقــدم بعـ ُـد تقاريرهــا احمل ّدثــة األوىل لفـ ة الســنتن علــل أ تفعــل ذلـ
يف أسر وقت ممكن.
 -36وأشــارت هيئــة التنفي ـ إىل تقريــر األمانــة عــن حلقــات العمــل اإلقليميــة ال ـ ُعقــدت يف
عام  2016وال تناولت بناء نظم وطنية خاصة بقوائم جرد غـااات الدفيئـة واسـتخدام املبـاد

التوجيهيــة لقـوائم اجلــرد الوطنيــة لغــااات الدفيئــة الصــادرة عــن اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري
املنا يف عام  .)37(2006وباإلشارة إىل الطلب املقدم من األطرا غري املدرجة يف املرفـ األول
للحصــول علــل دعــم تقــي إضــايف هبــد النهــوض بقــدراهتا احملليــة تيس ـريا لالســتمرارية يف الوفــاء
بالت امها بتقدم التقارير شجعت هيئـة التنفيـ البلـدا املتقدمـة األطـرا املدرجـة يف املرفـ الثـاي
لالتفاقية والبلدا املتقدمـة األطـرا األخـرى ذات السـتطاعة علـل تقـدم مـوارد ماليـة لتمكـن
األمانة من مواصلة الستجابة ل ل الطلب(.)38

__________

(.FCCC/SBI/2016/INF.17 )37
( FCCC/SBI/2015/10 )38الفقرة .29
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رال -التقخهير ال جز اشأن التحليرل التقنري للتقرخهير ال حدثرة لفترر الارنتيد ال قدورة
ود ا،طراف غير ال دهجة في ال رفا ا،تل لالتفخقية
(البند الفرعي (4د) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -37نظ ــرت هيئ ــة التنفيـ ـ يف هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتها األوىل.
وأحاطــت علم ـا بالتقــارير املــوج ة التســعة ال ـ أتيحــت حــىت اآل يف املوقـ الشــبكي لالتفاقيــة يف
الف ة من  1آذار/مارس إىل  30أيلول/سبتمرب .)39(2016

خخواخا -تضررو طرائررا تإج رراءات لتشررغيل تاسررتةدا الاررجل اللررخ ال شررخه إلي ر
في الفقر  12ود ال خر  4ود اتفخق اخهيس
(البند  5من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -38نظــرت هيئــة التنفي ـ يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل ويف
اجلـ ء األول مــن جلســتها الثانيــة .ففــي جلســتها األوىل اتفقــت هيئــة التنفيـ علــل النظــر يف ه ـ ا
البند من جدول األعمال يف إطار مشاورات غري راية تش يف تيسـريها السـيدة مـادلن ديـو
ســار (الســنغال) والســيدة غريت ـراود فولنســكي (النمســا) .ويف اجل ـ ء األول مــن جلســتها الثانيــة
نظرت هيئة التنفي يف الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2االستنتخجخت
 -39واص ــلت هيئ ــة التنفيـ ـ م ــداولهتا وفقـ ـ ا للفق ــرة  29م ــن املق ــرر /1م أ 21-مش ــريةا إىل
الفقرة  12من املادة  4من اتفاق باريس.
 -40ولحظــت هيئــة التنفي ـ م ـ التقــدير اجلهــود املب ولــة مــن األمانــة للحفــا علــل الســجل
املؤقت للمسا ات احمل ّددة وطنيا( )40وايادة يبسينه حسب القتضاء.

 -41وأحاطت هيئة التنفي علمـا بـاآلراء الـ تبادلتهـا األطـرا يف الـدورة بشـ طرائـ وإجـراءات
تشـغيل واسـتخدام السـجل العــام املشـار إليـه يف الفقـرة  29مــن املقـرر /1م أ 21-مبـا يف ذلـ بشـ
الصــالت ال ـ ت ـربط عملهــا يف إطــار ه ـ ا البنــد مــن ج ــدول األعمــال بعملهــا يف إط ــار البنــد  6م ــن
جدول أعمال دورهتا اخلامسة واألربعن( )41وبعمل الفري العامل املخص املعي باتفاق باريس.
 -42واتفقت هيئة التنفي علل مواصلة نظرها يف ه املس لة يف دورهتا السادسة واألربعن.

__________

(.<www.unfccc.int/8722> )39
( )40السجل املؤقت متاح يف املوق التايل.<http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Home.aspx> :
(" )41وض طرائ وإجراءات لتشغيل واستخدام السجل العام املشار إليه يف الفقرة  12من املادة  7من اتفاق باريس".
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سخرسخا -تضررو طرائررا تإج رراءات لتشررغيل تاسررتةدا الاررجل اللررخ ال شررخه إلي ر
في الفقر 7د ود ال خر 12د ود اتفخق اخهيس
(البند  6من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -43نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند من جدول األعمال يف جلستها األوىل ويف اجل ء األول
مــن جلســتها الثانيــة .ففــي جلســتها األوىل اتفقــت هيئــة التنفي ـ علــل النظــر يف ه ـ ا البنــد مــن
جــدول األعمــال يف إطــار مشــاورات غــري رايــة تشـ يف تيســريها الســيدة ديــو ســار والســيدة
فولنسكي وبالتعاقب م املشاورات املتعلقـة بالبنـد  5مـن جـدول األعمـال .ويف اجلـ ء األول مـن
جلستها الثانية نظرت هيئة التنفي يف الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2االستنتخجخت
 -44وواصلت هيئة التنفي نظرها يف السجل العام املشار إليه يف الفقرة  12من املادة  7مـن
اتفاق باريس.
 -45وأحاطت هيئة التنفي علمـا بـاآلراء الـ أعربـت عنهـا األطـرا أثنـاء الـدورة بشـ هـ
املس لة مبا يف ذل ما يتعلـ منهـا بالصـالت القائمـة أو احملتملـة مـ البنـد  5مـن جـدول أعمـال
دورهتا اخلامسة واألربعن( )42واستمرار عمل األمانة بش السـجل املؤقـت( )43واملوقـ الشـبكي
الـ ي تتعهـد األمانـة واخلـاب بالتعهـدات يف جمــال التخطـيط للتكيـف( )44وعمـل الفريـ العامــل
املخص املعي باتفاق باريس.
 -46واتفقت هيئة التنفي علل مواصلة نظرها يف ه املس لة يف دورهتا السادسة واألربعن.

سخالخا -ال اخئل ال تللقة اآليخت ارتت ك ل كي ت
(البند  7من جدول األعمال)

ألف -استلراض طرائا تإجراءات آلية التن ية النظيفة
(البند الفرعي (7أ) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -47نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
وع ِرض ــت عليه ــا الوثيق ــة  .FCCC/SBI/2016/INF.16ويف
يف اجل ـ ـ ء األول م ــن جلس ــتها الثاني ــةُ .

__________

(" )42وض طرائ وإجراءات لتشغيل واستخدام السجل العام املشار إليه يف الفقرة  4من املادة  12من اتفاق باريس".
( )43متاح يف املوق التايل.<http://www4.unfccc.int/ndcregistry> :
(.<http://unfccc.int/8932> )44
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اجللسة األوىل اتفقت هيئة التنفي علل النظر يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمـال يف إطـار
مشاورات غـري رايـة تشـ يف تيسـريها السـيدة كارولينـا أنتـونن (فنلنـدا) والسـيدة سيكوسـااانا -
شونغوي (سواايالند) .ويف اجل ء األول من جلستها الثانية أفاد الـرئيس بـ املشـاورات مل تسـفر
عن أية استنتاجات .ووفق ا للمادتن (10ج) و 16من مشرو النظام الداخلي الساري ستُدرج
ه املس لة يف جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعن للهيئة.

اخء -اإلجر ررراءات تاآللير ررخت تالترتيبر ررخت ال ؤسار ررية للطلر ررد فر رري ق ر رراهات ال جلر ررس
التنفيذي آللية التن ية النظيفة
(البند الفرعي (7ب) من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -48نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
يف اجلـ ء األول مــن جلســتها الثانيــة .واتفقــت هيئــة التنفيـ يف جلســتها األوىل علــل النظــر يف هـ ا
البند الفرعي من جدول األعمال يف إطار مشاورات غري رايـة تيسـرها السـيدة أنتـونن .ويف اجلـ ء
األول من جلستها الثانية نظرت هيئة التنفي يف الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2استنتخج
 -49وفق ا للوليـة املبيّنـة يف الفقـرة  18مـن املقـرر /3م أإ 6-واصـلت هيئـة التنفيـ مناقشـة مسـ لة
اإلجراءات واآلليات وال تيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفي ي آللية التنمية النظيفة.
 -50واتفقت هيئة التنفيـ علـل مواصـلة نظرهـا يف هـ املسـ لة يف دورهتـا اخلمسـن (ح يـرا /
يونيـ ـ ـ ـ ــه  ) 2019علـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـ ـ ـ ــاس ثلـ ـ ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــور منهـ ـ ـ ـ ــا مشـ ـ ـ ـ ــرو الـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـوارد يف الوثيقـ ـ ـ ـ ــة
.FCCC/SBI/2012/33/Add.1

جيم -تقرير ودير سجل ال لخوالت الدتلي ا جب ارتت ك ل كي ت
(البند الفرعي (7ج) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -51نظ ــرت هيئـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتها األوىل
وأحاطت علم ا باملعلومات الواردة يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/INF.20
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ثخونخا -ال اخئل ال تصلة اأقل البلدان ن ا
(البند  8من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -52نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند من جدول األعمال يف جلستها األوىل ويف اجل ء األول
وع ِرض ــت عليه ــا الوثيق ــة  .FCCC/SBI/2016/18ويف اجللس ــة األوىل دعـ ـا
م ــن جلس ــتها الثاني ــةُ .
ئيس فري اخلرباء املعي ب قل البلدا منـوا السـيد أبيـاس هوونغـو (أنغـول) إىل
رئيس هيئة التنفي ر ي
()45
تقــدم تقريــر عــن أنشــطة الفريـ  .ويف اجللســة ذاهتــا وافقــت هيئــة التنفيـ علــل النظــر يف ه ـ ا
البنــد مــن جــدول األعمــال يف إطــار مشــاورات غــري رايــة يش ـ يف تيســريها الســيد يــنس فوغــل
(الــدامنر ) والســيد مامــادو هوناديــا (بوركينــا فاســو) .ويف اجل ـ ء األول مــن اجللســة الثانيــة نظــرت
هيئة التنفي يف الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2االستنتخجخت
 -53رحبت هيئة التنفي بتقرير الجتما الثالثن لفري اخلرباء املعـي ب قـل البلـدا منـوا (فريـ
اخل ـرباء)( )46ال ـ ي ُعقــد يف مونروفيــا يف الف ـ ة مــن  7إىل  10أيلول/ســبتمرب  2016وأعربــت
عن امتناهنا حلكومة ليبرييا لستضافتها الجتما .
 -54وأعربت هيئة التنفي أيضا عن امتناهنا حلكوم كنـدا وآيرلنـدا لتقـدم الـدعم املـايل لعمـل
فري اخلرباء.
 -55ورحب ــت هيئ ــة التنفي ـ بالتق ــدم ال ـ ي أح ــرا فري ـ اخل ـرباء يف دع ــم أق ــل البل ــدا من ـوا يف
التنفي املستمر لربنامﺞ عملها املتجدد الثنائي السنوات للف ة .2017-2016
 -56ورحبــت هيئــة التنفيـ أيضـا بــالتنظيم النــاج ملعــرض خطــط العمــل الوطنيــة الـ ي ُعقــد يف
الف ة من  11إىل  15طوا/يوليه  2016يف بو ب ملانيا وما اضطل به ه ا املعرض من دور قـيّم
بمتاحته الفرصة أمام البلدا لتبادل اخلربات وتع يـ الشـراكات مـ طيـف واسـ مـن اجلهـات الفاعلـة
واملعنية ل سيما اجلهات املعنية من غري األطرا لدف عملية خطط التكيف الوطنية قدم ا.
 -57ورحبت هيئة التنفي ك ل باجلهود ال ب لتها أمانتا الصندوق األخضر للمنـا ومرفـ
البيئــة العامليــة فض ـالا عــن املنظمــات واملراك ـ والشــبكات اإلقليميــة األخــرى يف تنظــيم جلســات
خاصة أثناء املعرض بش عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفي ها.
 -58ولحظت هيئة التنفي بتقدير التقدم الـ ي أحـرا فريـ اخلـرباء وجلنـة التكيـف يف الضـطال
بالوليات املش كة املسندة إليهما مبوجب املقرر /1م أ 21-املتعل بتنفي اتفاق باريس.
__________

( )45توجد نسخة من التقرير الشفوي يف املوق التايل.<http://unfccc.int/9950.php> :
(.FCCC/SBI/2016/18 )46
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 -59ورحبت هيئة التنفيـ بقـرار جملـس الصـندوق األخضـر للمنـا ( )47بشـ التعجيـل بتقـدم
ال ــدعم للبل ــدا النامي ــة م ــن أج ــل ص ــياغة خط ــط التكي ــف الوطنيـ ـة وفق ـا للمق ــررين /1م أ16-
و/5م أ 17-والفقــرة  46مــن املقــرر /1م أ 21-وتتطلـ إىل اإلحاطــة بالســبل الـ ســيدعم هبــا
الصندوق لحق ا تنفي سياسات البلدا النامية األطرا ومشاريعها وبراجمها وفق ا للطلب الوارد
يف الفقرة  46من املقرر /1م أ.21-
 -60ولحظت هيئة التنفي التقـدم احملـرا يف تقـدم الـدعم املـايل مـن الصـندوق األخضـر للمنـا
لصياغة خطط التكيـف الوطنيـة .وطلبـت إىل فريـ اخلـرباء أ يواصـل بالتعـاو مـ أمانـة الصـندوق
واملنظمات الشريكة ذات الصلة استطال السـبل الكفيلـة بتع يـ تقـدم الـدعم إىل أقـل البلـدا منـوا
يف احلصول علل طويل مـن الصـندوق لعمليـة صـياغة وتنفيـ خططهـا الوطنيـة للتكيـف وأ يض ّـمن
تقرير معلومات هب ا الش كي تنظر فيها هيئة التنفي يف دورهتا السادسة واألربعن.
 -61ولحظــت هيئــة التنفي ـ الثغ ـرات والحتياجــات املتعلقــة مبــدى تقــدم األط ـرا مــن أقــل
البلــدا منـوا يف عملهــا املتصــل بصــياغة خطــط التكيــف الوطنيــة وتنفيـ ها والحتياجــات الناشــئة
عــن اتفــاق بــاريس علــل النحــو الـوارد يف تقريــر الجتمــا الثالثــن لفريـ اخلـرباء( )48وطلبــت إىل
فريـ اخلـرباء اســتطال الســبل الكفيلــة بالتصــدي هلـ الثغـرات والحتياجــات عــن طريـ حلقــات
العمل التدريبية اإلقليمية املقرر عقدها بش خطط التكيف الوطنية(.)49
 -62وطلبــت هيئــة التنفيـ إىل فريـ اخلـرباء أ يواصــل تقــدم الــدعم التقــي لاطـرا مــن أقــل
البل ــدا منـ ـوا يف احلص ــول عل ــل التموي ــل ال ــالام لص ــياغة خط ــط التكي ــف الوطني ــة وم ــن تنفيـ ـ
السياسات واملشاري والـربامﺞ احملـددة يف هـ اخلطـط يف إطـار الصـندوق األخضـر للمنـا وأ
ييســر تقــدم الــدعم العلمــي لاطـرا مــن أقــل البلــدا منـوا بالتعــاو مـ وكــالت األمــم املتحــدة
ذات الصلة والشركاء املنف ين للصندوق.
 -63ولحظــت هيئــة التنفيـ أنــه حــىت  10تشـرين الثــاي/نوفمرب  2016وافـ جملــس مرفـ
البيئة العاملية علل  13مق حا من مق حات مشـاري تنفيـ بـرامﺞ عمـل التكيـف الوطنيـة وعمليـة
صياغة وتنفي خطط التكيف الوطنية ال كا قد أجااها من الناحية التقنية سابقا مببل يناه
 87مليــو دولر وأصــبحت ه ـ املشــاري جــاه ة للتنفي ـ  .ول ي ـ ال يُنتظــر طويــل  35مشــروع ا
أجي من الناحية التقنية مببل يناه  231.4مليو دولر من صندوق أقل البلدا منوا.

__________

( )47مقرر جملس الصندوق األخضر للمنا م 09/13-الفقرة (ه) .متاح يف املوق التايل:
>.<http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents
( FCCC/SBI/2016/18 )48الفقرات  20و 79و.85
( )49انظر برنامﺞ عمل فري اخلرباء للف ة  2017-2016املتاح علل الرابط التايل.<http://unfccc.int/9516> :
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 -64ورحب ــت هيئ ــة التنفي ـ باملش ــرو املعتم ــد يف إط ــار ص ــندوق أق ــل البل ــدا من ـوا( )50ملتابع ــة
برنــامﺞ الــدعم العــاملي خلطــط التكيــف الوطنيــة يف أقــل البلــدا منـوا( )51الـ ي ســتُتاح مــن خاللــه
الفرصة جلمي أقل البلدا منوا ال مل يبصل علل الدعم يف إطار املشرو األول للحصـول علـل
دعم خمص لعملية صياغة وتنفي خطط التكيف الوطنية وفق ا لحتياجاهتا وظروفها احملددة.
 -65ولحظ ــت هيئ ــة التنفي ـ بتق ــدير التعه ــدات اجلدي ــدة ب ــالترب لص ــندوق أق ــل البل ــدا من ـوا
مببل  24مليو يورو للسنوات  2018-2016ال قُدمت أثناء اجتما صندوق أقل البلـدا
منوا وجملس الصندوق اخلاب بتغري املنا يف تشرين األول/أكتوبر .2016
 -66وحثت هيئة التنفي علل تقدم تربعات إضافية إىل صندوق أقـل البلـدا منـوا والصـنادي
األخــرى املنش ـ ة يف إطــار اآلليــة املاليــة حســب القتضــاء منوه ـةا ب يــة التنفي ـ الكامــل ل ـربامﺞ
العمل الوطنية للتكيف وإراح عملية صياغة وتنفي خطط التكيف الوطنية.
هبمــة م ـ جلنــة
 -67ولحظــت هيئــة التنفي ـ بتقــدير اســتمرار فري ـ اخل ـرباء يف العمــل والتعــاو ّ
التكيف وبرنامﺞ عمل نريوض املتعل بت ثريات تغري املنا وقابلية التـ ثر بـه والتكيـف معـه واهليئـات
األخ ــرى املنش ـ ة يف إط ــار التفاقي ــة فض ـالا ع ــن العم ــل النش ــط املس ــتمر م ـ طائف ــة واس ــعة م ــن
املنظمات والوكالت واملراك والشبكات اإلقليمية املعنية ورحبت جبهـود الفريـ الراميـة إىل تقـدم
دعم متكامل ومتس للبلدا فيما يتصل اطط التكيف الوطنية.

تخسلخا -خطط التكيف ال طنية

(البند  9من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -68نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند من جدول األعمـال يف جلسـتها األوىل ويف اجلـ ء األول مـن
جلس ــتها الثاني ــة .وكان ــت معروضـ ـةا عليه ــا الوث ــائ  FCCC/SBI/2016/18وFCCC/FCCC/SB/2016/2
و .FCCC/FCCC/SBI/2016/INF.11ويف جلس ـ ـ ــتها األوىل وافق ـ ـ ــت هيئ ـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ عل ـ ـ ــل النظ ـ ـ ــر يف
ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال يف إطــار مشــاورات غــري رايــة يش ـ يف تيســريها الســيد فوغــل
والسيد هوناديا .ويف اجل ء األول من اجللسة الثانيـة نظـرت هيئـة التنفيـ يف السـتنتاجات الـواردة
أدنا واعتمدهتا.

__________

( )50املشرو املعنو "توسي نطاق الدعم اجلاري ألقل البلدا منوا بواسـطة عمليـات موجهـة قطريـا للنهـوض اطـط التكيـف
الوطني ـ ـ ــة" .يوج ـ ـ ــد امل ي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن التفاص ـ ـ ــيل يف املوق ـ ـ ـ الت ـ ـ ــايل<http://www.thegef.org/sites/default/files/council- :
>.meeting-documents/EN_GEF.LDCF_.SCCF_.21.03_Progress_Report_LDCF_SCCF.pdf
(.<http://globalsupportprogramme.org/nap-gsp> )51
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 -2االستنتخجخت
 -69رحبــت هيئــة التنفي ـ بورقــة املعلوم ــات املتعلقــة بالتق ــدم احملــرا يف عملي ــة صــياغة وتنفي ـ
خطط التكيف الوطنية( )52وأحاطت علم ا بالوثائ األخرى ذات الصلة ال أُعدت للدورة(.)53
 -70وأوص ــت هيئ ــة التنفي ـ مبش ــرو مق ــرر بش ـ خط ــط التكي ــف الوطني ــة لينظ ــر في ــه م ــؤطر
األطرا ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين(.)54

عخشرا -تقرير لجنة التكيّف

(البند  10من جدول األعمال)

ال داتالت
 -71نظــرت هيئــة التنفي ـ يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل ويف
وع ِرضت عليهـا الوثيقـة  .FCCC/SB/2016/2ويف اجللسـة األوىل
اجل ء األول من جلستها الثانيةُ .
دعا الرئيس السيدة مينبين شن (الصـن) الرئيسـة املشـاركة للجنـة التكيـف إىل تقـدم تقريـر عـن
أنشــطة اللجنــة( .)55ويف اجللســة ذاهتــا وافقــت هيئــة التنفيـ علــل النظــر يف هـ ا البنــد مــن جــدول
األعمــال بــالق ا م ـ البنــد  4مــن جــدول أعمــال اهليئــة الفرعي ـة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة
(هيئ ــة املش ــورة) يف مش ــاورات غ ــري راي ــة يش ـ ـ يف تيس ــريها الس ــيد خولي ــو كوردان ــو (ش ــيلي)
والسيد غوتفريد فو غمينعن (أملانيا).
 -72وكمــا ذكــر مــؤطر األط ـرا نظــرت هيئــة التنفي ـ أيض ـا يف مس ـ لة اســتعراض تقــدم جلنــة
التكيــف وأدائهــا واتفقــت علــل أ تنــاقيش املسـ لة يف املشــاورات غــري الرايــة ذاهتــا( .)56ويف اجلـ ء
األول من اجللسة الثانية أوصت هيئة التنفي مبشرو مقرر بش هـ املسـائل لينظـر فيهـا مـؤطر
األطرا يف دورته الثانية والعشرين ويعتمدها(.)57

__________

()52
()53
()54
()55
()56
()57
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 FCCC/SBI/2016/18و.FCCC/SB/2016/2
انظر املقرر /6م أ.22-
توجد نسخة من التقرير الشفوي يف املوق التايل.<http://unfccc.int/9950.php> :
انظر الوثيقة  FCCC/CP/2016/10الفقرة .76
انظر املقرر /5م أ.22-
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حخري عشر-

تقريررر اللجنررة التنفيذيررة آلليررة تاهسر الدتليررة ال لنيررة اخلةاررخئر تا،ضرراه
ال رتبطة اتأثيرات تغير ال نخخ

(البند  11من جدول األعمال)
ال داتالت

 -73نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند من جدول األعمال يف جلستها األوىل ويف اجلـ ء الثـاي
وع ِرض ــت عليه ــا الوثيق ــة  .FCCC/SB/2016/3ويف
واجل ـ ء الث ــاي املس ــت نف م ــن جلس ــتها الثاني ــةُ .
اجللسة األوىل دعا الرئيس السـيدة شـرين دسـواا (الوليـات املتحـدة األمريكيـة) الرئيسـة املشـاركة
للجنة التنفي ية إىل تقدم تقرير عن أنشطة اللجنة التنفي ية( .)58ويف اجللسـة ذاهتـا اتفقـت هيئـة
التنفي علل النظر يف ه ا البند من جدول األعمال بالق ا م البند  5من جدول أعمال هيئة
املشورة يف إطار مشاورات غري راية يش يف تيسريها السيدة بيث لفندر (كندا) والسيد ألف
ويل (جنوب أفريقيا).
 -74وكما ذكر مؤطر األطرا ( )59نظرت هيئة التنفيـ أيضـا يف مسـ لة اسـتعراض تقـدم جلنـة
التكيف وأدائها واتفقت علل أ تناقيش املس لة يف املشاورات غري الراية ذاهتا .ويف اجل ء األول
مــن اجللســة الثانيــة أوصــت هيئــة التنفي ـ مبشــرو مقــرر بش ـ ه ـ املســائل لينظــر فيهــا مــؤطر
األطرا يف دورته الثانيـة والعشـرين ويعتمـدها( .)60ويف اجلـ ء الثـاي املسـت نف مـن اجللسـة الثانيـة
أوصت هيئة التنفي مبشرو مقرر بش استعراض آلية وارسـو الدوليـة لينظـر فيهـا مـؤطر األطـرا
يف دورته الثانية والعشرين ويعتمدها(.)61

__________

()58
()59
()60
()61
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توجد نسخة من التقرير الشفوي يف املوق التايل.<http://unfccc.int/9950.php> :
انظر الوثيقة  FCCC/CP/2016/10الفقرة .79
انظر املقرر /3م أ.22-
انظر املقرر /4م أ.22-
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ثخني عشر -تط ير التكن ل جيخت تنقلهخ
(البند  12من جدول األعمال)

ألف -التقريررر الاررن ي ال شررترة للجنررة التنفيذيررة ال لنيررة اخلتكن ل جيررخ توركررز تشرربكة
تكن ل جيخ ال نخخ
(البند الفرعي (12أ) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -75نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
وع ِرضــت عليهــا الوثيقــة  .FCCC/SB/2016/1ويف جلســتها
يف اجل ـ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــةُ .
األوىل اتفقــت هيئــة التنفيـ علــل النظــر يف هـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال بــالق ا مـ
البنــد ( 6أ) مــن جــدول أعمــال هيئــة املشــورة يف إطــار مشــاورات غــري رايــة يش ـ يف تيســريها
السيدة ألفريدي  -آنا مور (النمسا) والسيد واشنطن ااكاتـا (امبـابوي)( .)62ويف اجلـ ء الثـاي مـن
جلستها الثانية أوصت هيئة التنفي مبشرو مقرر بش هـ املسـ لة لينظـر فيهـا مـؤطر األطـرا
يف دورته الثانية والعشرين ويعتمدها(.)63

اخء -نطررخق تطرائررا التقيرريم الرردتهي آلليررة التكن ل جيررخ في ررخ يتللررا ارردعم تنفيررذ اتفررخق
اخهيس
(البند الفرعي (12ب) من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -76نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
يف اجل ء األول من جلستها الثانية .واتفقت هيئة املشورة يف جلستها األوىل علل النظر يف ه ا
البنـد الفرعــي مــن جـدول األعمـال يف إطــار مشــاورات غــري رايـة يشـ يف تيســريها السـيدة مــور
والســيد ااكاتــا .ويف اجلـ ء األول مــن اجللســة الثانيــة نظــرت هيئــة التنفيـ يف الســتنتاجات الـواردة
أدنا واعتمدهتا.

__________

( )62توجد اضر التقارير الشفوية ال قـدمها رئيسـا كـل مـن مركـ وشـبكة تكنولوجيـا املنـا واللجنـة التنفي يـة املعنيـة بالتكنولوجيـا
يف اجللسة األوىل من الدورة اخلامسة واألربعن هليئة املشورة يف املوق التايل.<http://unfccc.int/9950.php> :
( )63انظر املقرر /15م أ.22-
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 -2االستنتخجخت
 -77أش ــارت هيئ ــة التنفيـ ـ إىل أهن ــا ق ــد ب ــدأت يف دورهت ــا الرابع ــة واألربع ــن يف وضـ ـ نط ــاق
وطرائ ـ التقيــيم الــدوري آلليــة التكنولوجيــا فيمــا يتعل ـ بــدعم تنفي ـ اتفــاق بــاريس وهــو التقيــيم
املشار إليه يف الفقرة  69من املقرر /1م أ( 21-يشار إليه فيما يلي باسم التقييم الدوري).
 -78وأشــارت هيئــة التنفي ـ أيض ـ ا إىل الــدعوة ال ـ وجهتهــا إىل األط ـرا وامل ـراقبن مــن أجــل
تقدم آرائهم بشـ نطـاق وطرائـ التقيـيم الـدوري لـول  25كـانو الثاي/ينـاير  )64(2017كـي
تنظر فيها هيئة التنفي يف دورهتا السادسة واألربعن(.)65
 -79واتفقت هيئة التنفي علل مواصلة نظرها يف ه املس لة يف دورهتا السادسة واألربعن.

جيم -ارنخوﺞ ا منخن االستراتيجي لنقل التكن ل جيخ
(البند الفرعي (12ج) من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -80نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
وع ِرضــت عليهــا الوثيقــة  .FCCC/CP/2016/6واتفقــت هيئــة
يف اجل ـ ء األول مــن جلســتها الثانيــةُ .
املش ــورة يف جلس ــتها األوىل عل ــل النظ ــر يف هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف إط ــار
مشاورات غـري رايـة يشـ يف تيسـريها السـيدة مـور والسـيد ااكاتـا .ويف اجلـ ء األول مـن اجللسـة
الثانية نظرت هيئة التنفي يف الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2االستنتخجخت
 -81رحبـت هيئـة التنفيـ بتقريـر مرفـ البيئـة العامليـة عـن التقــدم احملـرا يف تنفيـ برنـامﺞ بوانــا
الس اتيجي املتعل بنقـل التكنولوجيـا(( )66برنـامﺞ بوانـا السـ اتيجي) مبـا يف ذلـ اإلجـراءات
ال ا ها مرف البيئة العاملية استجابةا لتوصيات اللجنة التنفي ية املعنية بالتكنولوجيا(.)67
 -82ورحبت هيئة التنفي باهليكل اجلديد للتقرير املشار إليـه يف الفقـرة  81أعـال  .وشـجعت
مرف ـ البيئــة العامليــة علــل أ يواصــل يف إطــار تقــارير املرحليــة املقبلــة ــث التحــديات القائمــة
والدروس املستفادة يف تنفي برنامﺞ بوانا الس اتيجي.

__________

()64
()65
()66
()67

GE.17-01413

وفقا للفقرة  96من الوثيقة .FCCC/SBI/2016/8
ينبغـ ـ ـ ـ ـ ــي لاط ـ ـ ـ ـ ـ ـرا أ تقـ ـ ـ ـ ـ ــدم آراءهـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ـ ـ ـ بوابـ ـ ـ ـ ـ ــة الورقـ ـ ـ ـ ـ ــات علـ ـ ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا العن ـ ـ ـ ـ ـ ـوا اإللك ـ ـ ـ ـ ـ ـ وي:
> .<http://www.unfccc.int/5900وينبغ ـ ـ ــي للمـ ـ ـ ـراقبن أ يرس ـ ـ ــلوا ورق ـ ـ ــاهتم بالربي ـ ـ ــد اإللكـ ـ ـ ـ وي إىل هـ ـ ـ ـ ا العنـ ـ ـ ـوا :
>.<secretariat@unfccc.int
 FCCC/CP/2016/6املرف اجل ء ثالث ا.5-
التوصـيات كمـا تـرد يف التقريـر النهـائي للجنـة التنفي يـة للتكنولوجيـا عـن تقيـيم برنـامﺞ بوانـا السـ اتيجي .انظـر
الوثيقة  FCCC/SBI/2015/16الفقرة .97
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 -83ورحبت هيئة التنفي مبوافقة جملس مرف البيئة العامليـة علـل  31مشـروع ا يتضـمن أهـداف ا
تتعلـ بنقـل التكنولوجيــا مـن أجـل التخفيــف مـن حــدة تغـري املنـا و 10مشــاري تتعلـ بــالتكيف
م تغري املنا خالل الف ة املشمولة بتقريـر مرفـ البيئـة العامليـة .ورحبـت كـ ل بالتقـدم احملـرا يف
تنفي املشاري النموذجية لنقل التكنولوجيا ال تدخل يف نطاق برنامﺞ بوانا الس اتيجي.
 -84ورحب ــت هيئ ــة التنفي ـ ـ بالتع ــاو اجل ــاري ب ــن مرك ـ ـ وش ــبكة تكنولوجي ــا املن ــا واملراك ـ ـ
اإلقليميــة لنقــل التكنولوجيــا والتمويــل املدعومــة مــن مرف ـ البيئــة العامليــة يف إطــار برنــامﺞ بوان ــا
الس ـ اتيجي مبــا يف ذل ـ التعــاو مــن أجــل الســتجابة للطلبــات ال ـ تقــدمها البلــدا الناميــة
التماس ـا للمســاعدة التقنيــة .وشــجعت اهليئــة مرف ـ البيئــة العامليــة ومرك ـ وشــبكة تكنولوجيــا املنــا
علل مواصلة تع ي تعاوهنما .وشجعت ك ل األطـرا علـل تع يـ التعـاو بـن جهـات التنسـي
التابعة هلا يف مرف البيئة العاملية وكياناهتا الوطنية املعينة من أجل تطوير التكنولوجيا ونقلها.
 -85وأش ـ ــارت هيئـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ إىل أ يـ ـ ــة تنفي ـ ـ ـ النتـ ـ ــائﺞ ال ـ ـ ـ يفراهـ ـ ــا تقيـ ـ ــيم الحتياجـ ـ ــات
التكنولوجية وشجعت األطرا علـل النظـر يف سـبل اسـتخدام املـوارد الـ ميكـن أ صـ هلـا
وفقـ ـ ا لنظ ــام التخص ــي الش ــفا للمـ ـوارد م ــن أج ــل جتري ــب تنفيـ ـ النت ــائﺞ الـ ـ يفراه ــا تقي ــيم
الحتياجات التكنولوجية.
ـتكمل للجنــة التنفي يــة للتكنولوجيــا
 -86وتتطل ـ هيئــة التنفي ـ إىل الطــال علــل التقريــر املسـ ي
عن تقييم برنامﺞ بوانا الس اتيجي وفقا للفقرة  79من الوثيقة .FCCC/SBI/2015/22

ثخلث عشر -اختصخصخت استلراض وهخ اللجنة الدائ ة ال لنية اخلت يل
(البند  13من جدول األعمال)

ال داتالت
 -87نظــرت هيئــة التنفي ـ يف ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل وك ـ ل يف
وعرضـ ــت عليهـ ــا الوثيقتـ ــا FCCC/SBSTA/2016/MISC.1
اجل ـ ـ ء الثـ ــاي مـ ــن جلسـ ــتها الثانيـ ــةُ .
و .Add.1ويف اجللســة األوىل وافقــت هيئــة التنفيـ علــل النظــر يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول
األعمـال يف إطـار مشـاورات غـري رايـة تشـ يف تيسـريها السـيدة ديلفـن إيـرو (فرنسـا) والسـيدة
نغيــديكيس أولي أولودون ـ (بــالو) .ويف اجل ـ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــة أوصــت هيئــة التنفي ـ
مبش ــرو مق ــرر ك ــي ينظ ــر في ــه م ــؤطر األطـ ـرا ويعتم ــد يف دورت ــه  )68(22بشـ ـ اختصاص ــات
استعراض مهام اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل املشار إليها يف الفقرة  23من املقرر /6م أ.20-

__________

( )68انظر املقرر /9م أ.22-
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هااو عشر -انخء القدهات في البلدان النخوية
(البند  14من جدول األعمال)

ألف -االستلراض الشخول الثخلث لتنفيذ إطخه انخء القدهات ا جب االتفخقية
(البند الفرعي (14أ) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -88نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
وع ِرضــت عليهــا الوثيقــة  .FCCC/SBI/2016/14ويف اجللســة
يف اجل ـ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــةُ .
األوىل اتفق ــت هيئ ــة التنفيـ ـ عل ــل النظ ــر يف هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف إط ــار
مشــاورات غــري رايــة يش ـ يف تيســريها الســيد كريســبن دوفــريي (ســانت لوســيا) والســيد بــول
واتكينســو (فرنســا) .ويف اجل ـ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــة أوصــت هيئــة التنفي ـ مبشــرو مقــرر
لينظر فيه مؤطر األطرا يف دورته الثانية والعشرين ويعتمد (.)69

اخء -االستلراض الشخول الثخلث لتنفيذ إطخه انخء القدهات ا جب ارتت ك ل كي ت
(البند الفرعي (14ب) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -89نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
وع ِرضــت عليهــا الوثيقــة  .FCCC/SBI/2016/14ويف اجللســة
يف اجل ـ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــةُ .
األوىل اتفق ــت هيئ ــة التنفيـ ـ عل ــل النظ ــر يف هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف إط ــار
مشــاورات غــري رايــة يش ـ يف تيســريها الســيد كريســبن دوفــريي (ســانت لوســيا) والســيد بــول
واتكينســو (فرنســا) .ويف اجل ـ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــة أوصــت هيئــة التنفي ـ مبشــرو مقــرر
لينظر فيه مؤطر األطرا العامل بوصفه اجتما األطرا يف دورته الثانية عشرة ويعتمد (.)70

جيم -لجنة اخهيس ال لنية ابنخء القدهات

(البند الفرعي (14ج) من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -90نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
يف اجلـ ء األول مــن جلســتها الثانيــة .ويف اجللســة األوىل اتفقــت هيئــة التنفيـ علــل النظــر يف هـ ا
البند الفرعي من جدول األعمال يف إطار مشاورات غري راية يش يف تيسـريها السـيد دوفـريي

__________

( )69انظر املقرر /16م أ.22-
( )70انظر املقرر  /6م أإ.12-
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والســيد واتكينســو  .ويف اجل ـ ء األول مــن اجللســة الثانيــة نظــرت هيئــة التنفي ـ يف الســتنتاجات
الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2االستنتخجخت
 -91اتفقــت هيئــة التنفي ـ علــل أ يكــو اجملــال أو املوضــو احملــوري األول يف عــام 2017
للجنــة بــاريس املعني ــة ببنــاء الق ــدرات (جلنــة ب ــاريس) هــو أنشــطة بن ــاء القــدرات م ــن أجــل تنفي ـ
املسا ات احملددة وطني ا يف سياق اتفاق باريس.
 -92واتفقــت هيئــة التنفي ـ أيض ـا علــل دعــوة ممثلــي الكيانــات التشــغيلية التاليــة ل ليــة املاليــة
واهليئــات املنش ـ ة مبوجــب التفاقيــة إىل املشــاركة يف الجتمــا األول للجنــة بــاريس ال ـ ي ســيعقد
بالت امن م الدورة السادسة واألربعن لكل من اهليئتن الفرعيتن (يف أيار/مايو :)2017
(أ)

مرف البيئة العاملية؛

(ب)

الصندوق األخضر للمنا ؛

(ج)

جلنة التكيف؛

(د)

فري اخلرباء املعي ب قل البلدا منوا؛

(ه)

اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛

(و)

اللجنة التنفي ية املعنية بالتكنولوجيا.

 -93واتفقت هيئة التنفي ك ل علـل دعـوة ممثلـي اهليئـات األخـرى املنشـ ة مبوجـب التفاقيـة
والكيانــات التشــغيلية ل ليــة املاليــة إىل يبديــد ممثلــن مــن أجــل التعــاو حســب القتضــاء بشـ
أنشــطة ــددة تتصــل بعمــل جلنــة بــاريس وتشــج بوجــه خــاب علــل مشــاركة ممثــل عــن مرك ـ
وشبكة تكنولوجيا املنا يف الجتما األول للجنة باريس.

خخوس عشر -تأثير تنفيذ تدااير التصدي
(البند  15من جدول األعمال)

حاد تارنخوﺞ الل ل
ألف -ال نتدى ال ّ

(البند الفرعي (15أ) من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -94نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
وعرض ـ ـ ــت عليه ـ ـ ــا الوثيقت ـ ـ ــا FCCC/SB/2016/INF.2
يف اجل ـ ـ ـ ء الثـ ـ ــاي مـ ـ ــن جلسـ ـ ــتها الثانيـ ـ ــةُ .
و .FCCC/FCCC/TP/2016/7ويف اجللســة األوىل اتفقــت هيئــة التنفي ـ علــل النظــر يف ه ـ ا البنــد
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الفرعي من جدول األعمال إىل جانب البند الفرعي (9أ) من جدول أعمـال هيئـة املشـورة وعلـل
عقد املنتدى احملسن وفقا لبجراء املعمول به يف إطار فريـ اتصـال يشـ يف رئاسـته رئـيس هيئـة
التنفي ورئيس هيئة املشورة السيد كارلوس فولر (بلي ) والسيدة ناتاليا كوشكو (أوكرانيا) والسـيد
أنــدري مــاركو (بنمــا) .واتفقــت هيئــة التنفي ـ أيض ـ ا علــل النظــر يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول
األعمــال عقــب النظــر يف البنــد الفرعــي (15ب) مــن ج ـدول أعماهلــا والبنــد الفرعــي (9ب) مــن
جـ ــدول أعمـ ــال هيئـ ــة املشـ ــورة .ويف اجل ـ ـ ء الثـ ــاي مـ ــن اجللسـ ــة الثانيـ ــة نظـ ــرت هيئـ ــة التنفي ـ ـ يف
الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2االستنتخجخت
احملســن املعــي بتـ ثري تنفيـ
 -95عقــدت هيئــة التنفيـ وهيئــة املشــورة الجتمــا الثــاي للمنتــدى َّ
()71
تدابري التصدي َّ
وذكرتا بربنامﺞ العمل املتعل بت ثري تنفي تدابري التصدي .
 -96ونظ ــرت هيئ ــة التنفي ـ وهيئ ــة املش ــورة يف تقري ــر حلق ــة العم ــل( )72بشـ ـ اآلراء واخلـ ـربات
املتعلقــة بــالتنوي والتحــول القتصــادين والنتقــال العــادل للقــوى العاملــة وإ ــاد فــرب العمــل
الالئ ـ واجلي ــد ال ـ عق ــدت يف الدوح ــة يف الف ـ ة م ــن  2إىل  4تش ـرين األول/أكت ــوبر 2016
وأعربتا عن امتناهنما حلكومة قطر لستضافتها حلقة العمل ه .
 -97وأحاطت هيئة التنفي وهيئة املشورة علم ا باآلراء ال أعربت عنهـا األطـرا واملنظمـات
املعتمدة بصفة مراقب الواردة يف تقاريرها( )73بشـ التنويـ القتصـادي والتحـول القتصـادي
والنتقــال العــادل للقــوى العاملــة وإ ــاد فــرب العمــل الالئـ واجليــد مـ مراعــاة الفقـرتن  1و6
احملسن.
من املقرر /11م أ 21-يف سياق التنمية املستدامة من أجل تنفي أعمال املنتدى َّ
 -98وعق ــدت هيئ ــة التنفي ـ وهيئ ــة املش ــورة مناقش ــات يف أثن ــاء املنت ــدى بش ـ حلق ــة العم ــل
املشار إليها يف الفقرة  96أعال واتفقتا علـل النهـوض بالعمـل التقـي املتعلـ بتـ ثري تنفيـ تـدابري
تمـ ـ أثن ــاء ال ــدورة خ ــالل ال ــدورة السادس ــة
الس ــتجابة بتش ــكيل فريـ ـ خـ ـرباء تقني ــن خمصـ ـ
واألربعن هليئة التنفي وهيئة املشورة .واتفقتا أيضا علل أنه ينبغي لفري اخلرباء التقنين املخصـ
التوس يف تناوله العمل التقي بش جمالت برنامﺞ العمل( )74يف سياق التنمية املستدامة.
 -99واتفقت هيئة التنفي وهيئة املشورة ك ل علل أ ينظـر فريـ اخلـرباء التقنيـن املخصـ
يف جمايل برنامﺞ العمل ه ا ملدة يومن  -يوم واحد لكل جمال.
__________

( )71انظر الوثيقة
(.FCCC/SB/2016/INF.2 )72
> .<http://unfccc.int/5900.phpواإلســهامات املقدمــة

( )73البيانــات املقدمــة مــن األطـرا متاحــة يف الـرابط التــايل:
من املنظمات املعتمدة بصفة مراقب متاحة علل الرابط التايل <http://unfccc.int/7478.php> :.
( )74املقرر /11م أ 21-الفقرة .5
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 -100وطلبت هيئة التنفي وهيئة املشورة إىل األطرا أ يبيل إىل األمانة عـن طريـ منسـقي
اجملموعــات اإلقليميــة أاــاء مرشــحيها مــن اخل ـرباء وفق ـا لالختصاصــات( )75لــول  28شــبارب/
فربايـ ــر  .2017وأشـ ــارتا إىل أنـ ــه ينبغـ ــي أ يكـ ــو لـ ــدى اخل ـ ـرباء املـ ــؤهالت واخل ـ ـربات املطلوبـ ــة
وما ل يقل عن مخس سنوات من اخلربة املهنيـة بشـ املسـائل املشـار إليهـا يف الفقـرة  98أعـال .
وطلبــت هيئــة التنفي ـ وهيئــة املشــورة أيض ـ ا إىل األمانــة نشــر قائمــة ثي ـ اخل ـرباء املعينــن يف املوق ـ
الشبكي لالتفاقية لول  15آذار/مارس .2017
 -101وطلب ــت هيئ ــة التنفيـ ـ وهيئ ــة املش ــورة إىل رئيس ــيهما دع ــوة املنظم ــات احلكومي ــة الدولي ــة
املعني ــة مب ــا يف ذلـ ـ م ــؤطر األم ــم املتح ــدة للتج ــارة والتنمي ــة وبرن ــامﺞ األم ــم املتح ــدة اإلمن ــائي
ومنظمة العمل الدولية واليباد الدويل لنقابات العمال وغريها إىل تعين خبريين لكل منها.
ئيسـيه
 -102واتفقت هيئة التنفي وهيئة املشورة علل أ ن
يعن فريـ اخلـرباء التقنيـن املخصـ ر ي
احملس ــن يف ال ــدورة السادس ــة
كن عن ــد افتت ــاح فريـ ـ التص ــال لالجتم ــا الثال ــث للمنت ــدى َّ
املش ــا ِر ن
واألربعن هلاتن اهليئتن.

اخء -طرائررا ال نت رردى ال لنرري ات ررأثير تنفي ررذ ترردااير التص رردي تارنررخوﺞ ع لر ر تت خئفر ر
ا جب اتفخق اخهيس
(البند الفرعي (15ب) من جدول األعمال)

 -1ال داتالت
 -103نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
يف اجل ء الثاي من جلستها الثانية .واتفقت هيئة املشورة يف جلستها األوىل علل النظـر يف هـ ا
البنـد الفرعـي بصـورة مشـ كة مـ البنـد الفرعـي (9ب) مـن جـدول أعماهلـا وعقـب النظـر يف البنـد
الفرع ــي (15أ) م ــن ج ــدول أعم ــال هيئ ــة التنفي ـ والبن ــد الفرع ــي (9أ) م ــن ج ــدول أعم ــال هيئ ــة
املشــورة .ويف اجلـ ء الثــاي مــن اجللســة الثانيــة نظــرت هيئــة التنفيـ يف الســتنتاجات ال ـواردة أدنــا
واعتم ــدهتا .ويف اجللس ــة ذاهت ــا أبل ـ ـ رئ ــيس هيئ ــة التنفي ـ ـ األط ـ ـرا ب ن ــه س ــيطلب إىل ميس ــري
املشاورات غري الراية( )76مساعدته ورئيس هيئة املشورة يف إعداد م كرة األفكـار املشـار إليهـا يف
الفقرة  105أدنا .

__________

()75
( )76انظر الفقرة  94أعال .
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 -2االستنتخجخت
 -104نظـ ــرت هيئـ ــة التنفي ـ ـ وهيئـ ــة املشـ ــورة يف املعلومـ ــات املقدمـ ــة مـ ــن األط ـ ـرا واملنظمـ ــات
املراقبة( )77ورحبتا باآلراء املعرب عنها بش ه ا البند الفرعي من جدول األعمال.
 -105وطلبـ ــت هيئـ ــة التنفي ـ ـ وهيئـ ــة املشـ ــورة إىل رئيسـ ــي اهليئتـ ــن أ يعـ ــدا لـ ــول  31آذار/
مــارس  2017بــدعم مــن األمانــة م ـ كرة أفكــار بش ـ اآلراء ال ـ أعربــت عنهــا األط ـرا يف
املســا ات املشــار إليهــا يف الفقــرة  104أعــال ويف املناقشــات ســالفة الـ كر فيمــا يتعلـ بطرائـ
املنتــدى املعــي بتـ ثري تنفيـ تــدابري التصــدي وبرنــامﺞ عملــه ومهامــه مبوجــب اتفــاق بــاريس املشــار
إليها يف الفقرة  34من املقـرر /1م أ 21-هبـد تيسـري إجـراء امل يـد مـن املناقشـات بشـ هنا بـن
األطرا يف الدورة  46هليئة التنفي والدورة  46هليئة املشورة.

جيم -ال اخئل ال تللقة اخلفقر  14ود ال خر  3ود ارتت ك ل كي ت
(البند الفرعي (15ج) من جدول األعمال)

رال -التقد ال حرم في تنفيذ ال قره  /1أ10-
(البند الفرعي (15د) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -106نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل
يف اجلـ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــة .ويف اجللســة األوىل اتفقــت هيئــة التنفيـ علــل اقـ اح الـرئيس
ب تعقد املناقشات املوضوعية يف إطار ه البنود الفرعية يف منتدى تدابري التصـدي إىل جانـب
املناقشات اجلارية يف إطار البند الفرعي (15أ) من جدول األعمال .ويف اجل ء الثـاي مـن اجللسـة
الثاني ــة أبلـ ـ الـ ـرئيس هيئ ــة التنفيـ ـ أن ــه مل ــر التوص ــل إىل أي اس ــتنتاجات ــددة بشـ ـ هـ ـ
املسائل .وبناء علل اقـ اح مـن الـرئيس وافقـت هيئـة التنفيـ علـل مواصـلة النظـر يف هـ املسـائل
يف الدورة السادسة واألربعن هليئة التنفي .

سخرس عشر -ال اخئل الجناخنية تتغير ال نخخ
(البند  16من جدول األعمال)

ال داتالت
 -107نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند من جدول األعمـال يف جلسـتها األوىل ويف اجلـ ء الثـاي مـن
وعرضــت عليهــا الوثيقتــا  FCCC/SBI/2016/INF.10و.FCCC/SBI/2016/MISC.2
جلســتها الثانيــة ُ

__________

( )77املعلومات املقدمة من األطرا متاحة يف املوق التايل <http://unfccc.int/5900.php> :واملعلومات املقدمـة مـن
املنظمات املعتمدة بصفة مراقب متاحة يف املوق التايل.<http://unfccc.int/7478.php> :
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ويف اجللس ــة األوىل وافق ــت هيئ ــة التنفيـ ـ عل ــل النظ ــر يف هـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال يف إطـ ـار
مش ــاورات غ ــري راي ــة يش ـ يف تيس ــريها الس ــيد م ــارتن هس ــيو (اليب ــاد األوروض) والس ــيدة وينفري ــد
ليشــوما (كينيــا) .ويف اجل ـ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــة أوصــت هيئــة التنفي ـ مبشــرو مقــرر لينظــر فيــه
مؤطر األطرا يف دورته الثانية والعشرين ويعتمد (.)78

سخاو عشر -ال اخئل اإلراهية تال خلية تال ؤساية
(البند  17من جدول األعمال)

ألف -أراء ال يزانية في فتر الانتيد 2017-2016
(البند (17أ) من جدول األعمال)

اخء -تقرير وراجلة الحاخاخت تالبيخنخت ال خلية للخ 2015
(البند (17ب) من جدول األعمال)

جيم -واخئل وخلية أخرى

(البند (17ج) من جدول األعمال)

ال داتالت
 -108نظـرت هيئــة التنفيـ يف هـ ا البنــد الفرعـي مــن جــدول األعمـال يف جلســتها األوىل وكـ ل
يف اجل ـ ـ ـ ء الث ـ ــاي مـ ـ ــن جلس ـ ــتها الثانيـ ـ ــة .وكان ـ ــت معروض ـ ـ ـةا عليه ـ ــا الوثـ ـ ــائ FCCC/SBI/2016/13
و FCCC/SBI/2016/INF.12و Add.1و FCCC/SBI/2016/INF.13وFCCC/SBI/2016/INF.14
و FCCC/SBI/2016/INF.15و .FCCC/SBI/2016/INF.19ويف اجللســة األوىل دعــا ال ـرئيس األمينــة
التنفي يــة الســيدة باتريســيا إســبينواا إىل خماطبــة هيئــة التنفيـ ( .)79ويف اجللســة ذاهتــا أحاطــت هيئــة
التنفيـ علمـ ا باملعلومــات الـواردة يف الوثــائ الـ أعــدت للــدورة ووافقــت علــل النظــر يف هـ البنــود
الفرعية من جدول األعمال يف إطار فري اتصال يرأسه السيد كونيهيتو شيمادا (اليابا ).
 -109ويف اجل ـ ء الثــاي مــن اجللســة الثانيــة أوصــت هيئــة التنفي ـ مبشــرو مقــرر بش ـ املســائل
املالية واملتعلقة باملي انية للنظر فيه واعتماد يف الدورة الثانية والعشرين ملؤطر األطرا ( )80ومبشـرو
مقــرر بش ـ املســائل املاليــة واملتعلقــة باملي انيــة للنظــر فيــه واعتمــاد يف ال ـدورة الثانيــة عشــرة ملــؤطر
األطرا العامل بوصفه اجتما األطرا يف بروتوكول كيوتو(.)81
__________

()78
()79
()80
()81
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ثخود عشر -التقخهير ال تللقة اأنشطة تنفيذ ال خر  6ود االتفخقية
(البند  18من جدول األعمال)

ال داتالت
 -110نظرت هيئة التنفي يف ه ا البند من جدول األعمال يف جلستها األوىل وأحاطت علمـا
باملعلومات الواردة يف الوثيقة  FCCC/SBI/2016/11و.FCCC/SBI/2016/12

تخسو عشر -واخئل أخرى

(البند  19من جدول األعمال)

ال داتالت
 -111نظــرت هيئــة التنفيـ يف هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل .وأدىل ببيــا
ممثل أحد األطرا (.)82

عشريد -إغالق الدته تتقرير الدته
(البند  20من جدول األعمال)

 -1اآلثخه اإلراهية تال تللقة اخل يزانية
 -112يف اجل ء الثـاي مـن اجللسـة الثانيـة قـدمت ممثلـة عـن األمانـة تقييمـا أوليـا ملـا ي تـب علـل
الس ــتنتاجات املعتم ــدة خ ــالل ال ــدورة م ــن آث ــار إداري ــة ومتعلق ــة باملي اني ــة وذل ـ وفق ـ ا ألحك ــام
املادة  15من مشرو النظام الداخلي املعمول به.
 -113وأخطــرت هيئــة التنفيـ بـ املفاوضــات الـ جــرت أثنــاء الــدورة طخضــت عــن عــدد مــن
األنشطة ال تقتضي م يدا من الدعم من األمانة وتستل م بالتايل موارد إضافية ايادة علل املي انية
األساسية واملي انية املواف عليها لف ة السنتن  .2017-2016وتشمل ه األنشطة ما يلي:
يف إطــار البنــد  16مــن جــدول األعمــال "نــو اجلــنس وتغــري املنــا " ســيل م
(أ)
طويل مببل  320 000يورو لدعم وتيسري املشاركة يف تنفي األنشطة املتصلة بنو اجلنس؛
(ب) يف إطــار بنــد جــدول األعمــال (17ج) "املســائل املاليــة" ستســتوعب األمانــة
يف حدود املوارد املتاحة الحتياجات اإلضافية لانشطة ال ستنف يف ف ة السنتن احلالية لتع يـ
الشفافية والكفاءة يف عملية إعداد املي انية.
__________

( )82البيا متاح يف املوق التايل.<unfccc.int/9950> :
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 -114وذكــرت أيض ـ ا أ مبل ـ  320 000يــورو أويل ويســتند إىل املعلومــات املتاحــة يف ذل ـ
الوقــت .وأعربــت عــن أملهــا يف أ تعــول علــل الســخاء املســتمر لاط ـرا لتــوفري طويــل إضــايف
لانشطة اجلارية يف إطار البند  16من جدول األعمـال يف الوقـت املناسـب وبطريقـة ميكـن التنبـؤ
هبا ألنه من دو مسا ات تكميلية لن تتمكن األمانة العامة من تقدم الدعم املطلوب.
 -115وأبلغت املمثلة هيئة التنفي كـ ل بـ بعـال السـتنتاجات الـ اعتمـدت يف هـ الـدورة
ســتكو هلــا آثــار يف املي انيــة طتــد إىل مــا بعــد عــام  .2017وســيجري اســتعراض الحتياجــات مــن
املوارد لف ة السنتن  2019-2018يف سياق اإلجراءات املتبعة لشؤو املي انية.
 -2إغالق الدته تتقرير الدته
 -116يف اجل ـ ء الث ــاي املس ــت نف م ــن جلس ــتها الثاني ــة نظ ــرت هيئ ــة التنفي ـ يف مش ــرو تقري ــر
الدورة واعتمدته وأذنت للمقرر أ يقوم مبساعدة من األمانـة وبتوجيـه مـن الـرئيس بمطـام تقريـر
الدورة وإتاحته جلمي األطرا .
 -117وأدىل ممثلــو اثــي عشــر طرفـا ببيانــات ختاميــة مبــا يف ذلـ باســم جمموعــة ال  77والصــن
واجملموعة اجلامعة واليبـاد األوروض وجمموعـة السـالمة البيئيـة واجملموعـة األفريقيـة ويبـالف الـدول
اجل ري ــة الص ــغرية وأق ــل البل ــدا من ـوا ومنظوم ــة تكام ــل أمريك ــا الوس ــطل والرابط ــة املس ــتقلة لبل ــدا
أمريكــا الالتينيــة والكــاري ويبــالف أمــم الغابــات املطــرية .وأدىل أيض ـ ا ببيانــات ممثلــو منظمــات غــري
حكومي ــة للنقاب ــات العمالي ــة ومنظم ــات غ ــري حكومي ــة معني ــة بش ــؤو املـ ـرأة والقض ــايا اجلنس ــانية
ومنظم ــات غ ــري حكومي ــة معني ــة بالش ــباب ومنظم ــات غ ــري حكومي ــة معني ــة بالبيئ ــة ومنظم ــات
للشعوب األصلية .وشكر الرئيس األطرا علل ما قدمته من دعم وأعلن إغالق الدورة(.)84()83

__________

( )83ترد نصوب البيانات مبـا فيهـا البيانـات غـري امللقـاة أثنـاء اجللسـة العامـة يف البوابـة اإللك ونيـة لتقـدم التقـارير يف
املوق ـ ـ ـ ـ الت ـ ـ ــايل<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&years :
>.=2016&themes=Statements
( )84ترد البيانات أيضا عن طري البث الشبكي لالجتما يف املوق التايل:
>.<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-part-2
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