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 FCCC/SBI/2016/20/Add.1 -إضخفة   

التقخهير ال  جز  عد التقيي خت ال تلردر  ا،طرراف فري الردته  الةخوارة   
 تا،هاليد للهيئة الفرعية للتنفيذ 
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 افتتخح الدته  -أتالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

ُعقـدت الـدورة اخلامســة واألربعـو  للهيئــة الفرعيـة للتنفيــ  )هيئـة التنفيــ ( يف بـاب إغلــي   -1
 .2016تشرين الثاي/نوفمرب 15 إىل 7مبراكش  املغرب  يف الف ة من 

 7وافتــت  الــدورةي رئــيُس هيئــة التنفيــ   الســيد تومــاس خروتســو  )بولنــدا(  يــوم الثنــن  -2
مي  األطرا  واملراقبن. ورحب أيضاا بالسيد ايهوا شن )الصن( تشرين الثاي/نوفمرب  ورّحب جب

 نائباا لرئيس اهليئة  وبالسيد سيدات يافا )غامبيا( مقرراا للدورة.

 ال اخئل التنظي ية -ثخنيخا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 إقراه جدتل ا،ع خل -ألف 

 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

تشــرين الثــاي/نوفمرب  يف مــ كرة  7يــ   يف جلســتها األوىل املعقــودة يف نظــرت هيئــة التنف -3
 (. FCCC/SBI/2016/9أعدهتا األمينة التنفي ية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه )

 )أ( معلقاا:4ويف اجللسة ذاهتا  أُقّر جدول األعمال بصيغته التالية  م  إبقاء البند الفرعي  -4

 افتتاح الدورة. -1 

 املسائل التنظيمية: -2 

 ؛إقرار جدول األعمال )أ( 

 ؛تنظيم أعمال الدورة )ب( 

دورة الفريـــ  العامـــل املعـــي بـــالتقييم املتعـــدد األطـــرا  يف إطـــار عمليـــة  )ج( 
 التقييم والستعراض الدولية؛ 

 ؛تيسري تبادل اآلراء يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية )د( 

 ؛ى املقررةاألخر  األحداث )هـ( 

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس. )و( 

املعلومــات املقدمــة مــن األطــرا  املدرجــة يف املرفــ  األول لالتفاقيــة واســتعراض  -3 
 ه   املعلومات:

حالـــــة تقـــــدم واســـــتعراض تقـــــارير فـــــ ة الســـــنتن الثانيـــــة املقدمـــــة مـــــن  )أ( 
 ؛األطرا  املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية
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ــــ  )ب(  ــــة املقدمــــة مــــن األطــــرا   جتمي ــــف تقــــارير فــــ ة الســــنتن الثاني وتولي
 املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية؛

تنقـــــي  "املبـــــاد  التوجيهيـــــة إلعـــــداد البالغـــــات الوطنيـــــة الـــــواردة مـــــن  )ج( 
األطــــرا  املدرجــــة يف املرفــــ  األول لالتفاقيــــة  اجلــــ ء الثــــاي: مبــــاد  

ة بش   تغري املنـا  فيمـا يتعلـ  توجيهية لتفاقية األمم املتحدة اإلطاري
 بتقدم البالغات الوطنية"؛

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

 تقـــارير التجميــــ  واحملاســـبة املتعلقــــة بـــاألطرا  املدرجــــة يف املرفـــ  بــــاء )هـ( 
 مبوجب بروتوكول كيوتو.

 املعلومات املقدمة من األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية: -4 

املعلومـــات الــــواردة يف البالغـــات الوطنيــــة املقدمـــة مــــن األطـــرا  غــــري  )أ( 
املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية )أُبقي ه ا البنـد الفرعـي مـن جـدول 

 األعمال معلقاا(؛

فريــ  اخلــرباء الستشــاري املعــي بالبالغــات الوطنيــة املقدمــة مــن عمــل  )ب( 
 األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية؛

 والتقي؛ املايل الدعم تقدم )ج( 

التقـــارير املـــوج ة بشـــ   التحليـــل التقـــي للتقـــارير احملدثـــة لفـــ ة الســـنتن  )د( 
 ول لالتفاقية.املقدمة من األطرا  غري املدرجة يف املرف  األ

وضــــ  طرائـــــ  وإجـــــراءات لتشـــــغيل واســــتخدام الســـــجل العـــــام املشـــــار إليـــــه يف  -5 
 من اتفاق باريس. 4من املادة  12 الفقرة

وضــــ  طرائـــــ  وإجـــــراءات لتشـــــغيل واســــتخدام الســـــجل العـــــام املشـــــار إليـــــه يف  -6 
 من اتفاق باريس. 7من املادة  12 الفقرة

 ول كيوتو:املسائل املتعلقة بآليات بروتوك -7 

 استعراض طرائ  وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛ )أ( 

اإلجـــراءات واآلليـــات وال تيبـــات املؤسســـية للطعـــن يف قـــرارات اجمللـــس  )ب( 
 التنفي ي آللية التنمية النظيفة؛

 تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو. )ج( 

 .املسائل املتعلقة ب قل البلدا  منواا  -8 
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 خطط التكيف الوطنية. -9 

 تقرير جلنة التكيف. -10 

تقريــر اللجنــة التنفي يــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة باخلســائر واألضــرار املرتبطــة  -11 
 بت ثريات تغري املنا .

 تطوير التكنولوجيات ونقلها: -12 

كـــ  التقريـــر الســـنوي املشـــ   للجنـــة التنفي يـــة املعنيـــة بالتكنولوجيـــا ومر  )أ( 
 وشبكة تكنولوجيا املنا ؛

 تنفيـــ  بـــدعم يتعلـــ  فيمـــا التكنولوجيـــا آلليـــة الـــدوري التقيـــيم وطرائـــ  نطـــاق )ب( 
 ؛باريس اتفاق

 الس اتيجي لنقل التكنولوجيا. انا بو برنامج )ج( 

  .عراض مهام اللجنة الدائمة املعنية بالتمويلاست اختصاصات -13 

 النامية:بناء القدرات يف البلدا   -14 

 التفاقية؛ مبوجب القدرات بناء إطار لتنفي  الثالث الشامل الستعراض )أ( 

 مبوجـــــب القـــــدرات بنـــــاء إطـــــار لتنفيـــــ  الثالـــــث الشـــــامل الســـــتعراض )ب( 
  كيوتو؛ بروتوكول

 جلنة باريس املعنية ببناء القدرات. )ج( 

 ت ثري تنفي  تدابري التصدي: -15 

 العمل؛ وبرنامج احملّسن املنتدى )أ( 

 عملــــه وبرنــــامج التصــــدي تــــدابري تنفيــــ  بتــــ ثري املعــــي املنتــــدى طرائــــ  )ب( 
 باريس؛ اتفاق مبوجب ووظائفه

 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  14املسائل املتعلقة بالفقرة  )ج( 

 . 10-/م أ1التقدم احملرا يف تنفي  املقرر  )د( 

 القضايا اجلنسانية وتغرير املنا . -16 

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية: -17 

 ؛ 2017-2016 أداء املي انية لف ة السنتن )أ( 

 ؛2015 تقرير مراجعة احلسابات والبيانات املالية لعام )ب( 

 .أخرى مالية مسائل )ج( 



FCCC/SBI/2016/20 

GE.17-01413 8 

  من التفاقية. 6التقارير املتعلقة ب نشطة تنفي  املادة  -18 

 مسائل أخرى. -19 

 وتقرير الدورة. إغالق الدورة -20 

ويف اجللسة ذاهتا  ذّكر الرئيس األطرا  بالقضايا الـ  أحـال النظـري فيهـا مـؤطر األطـرا   -5
ومـــــؤطر األطـــــرا  العامـــــل بوصـــــفه اجتمـــــا  األطـــــرا  يف بروتوكـــــول كيوتـــــو إىل هيئـــــة التنفيـــــ  يف 

 جلستيهما الفتتاحيتن: 

)آليــــة  7ة التكيـــف(  و)تقريـــر اللجنــــ 6بنـــود جـــدول أعمــــال مـــؤطر األطــــرا   )أ( 
)أ( )التقريــر الســنوي 8(  ور املرتبطــة بتــ ثريات تغــري املنــا وارســو الدوليــة املعنيــة باخلســائر واألضــرا

 ات)املعلومــ 11املشــ   للجنــة التنفي يــة املعنيــة بالتكنولوجيــا ومركــ  وشــبكة تكنولوجيــا املنــا (  و
 12املقدمــــة مــــن األطــــرا  املدرجــــة يف املرفــــ  األول لالتفاقيــــة واســــتعراض هــــ   املعلومــــات(  و

)بنــاء القــدرات  13)املعلومــات املقدمــة مــن األطــرا  غــري املدرجــة يف املرفــ  األول لالتفاقيــة(  و
)القضـــايا  15مـــن التفاقيـــة(  و 4مـــن املـــادة  9و 8)تنفيـــ  الفقـــرتن  14مبوجـــب التفاقيـــة(  و

( 2015)أ( )تقريــــر مراجعــــة احلســــابات والبيانــــات املاليــــة لعــــام 17وتغــــرير املنــــا (  و نســــانيةاجل
 (؛2017-2016)ب( )أداء املي انية لف ة السنتن 17و

البالغـات الوطنيـة ))أ( 9بنود جدول أعمال مـؤطر األطرا /اجتمـا  األطـرا   )ب( 
)تقــــارير التجميــــ  واحملاســــبة النهائيــــة  )ب(9و املقدمــــة مــــن األطــــرا  املدرجــــة يف املرفــــ  األول( 

)ج( 9  بــاء مبوجــب بروتوكــول كيوتــو(  واملتعلقــة بفــ ة اللتــ ام األوىل لاطــرا  املدرجــة يف املرفــ
التجميـــ  واحملاســـبة الســـنوي املتعلـــ  بفـــ ة اللتـــ ام الثانيـــة لاطـــرا  املدرجـــة يف املرفـــ  بـــاء  قريـــر)ت

)ب( )املســائل 11رات مبوجــب بروتوكــول كيوتــو(  ود)بنــاء القــ 10مبوجــب بروتوكــول كيوتــو(  و
)أ( )تقريــــر مراجعــــة احلســــابات 13مــــن بروتوكــــول كيوتــــو(  و 3ملــــادة مــــن ا 14املتصــــلة بــــالفقرة 

 (.2017-2016أداء املي انية يف ف ة السنتن ))ب( 13( و2015املالية لعام  لبياناتوا

املشـار إليهــا قـد اقــُ ح إجـراا  يف إطــار وأبلـ  الـرئيس األطــرا  بـ   النظــر يف هـ   البنــود  -6
 بنود جدول أعمال هيئة التنفي  ال  هي مرتبطة هبا جوهرياا.

طرفاا باسم اجلهـات التاليـة علـل التـوايل   11  أدىل ببيانات ممثلو ويف اجللسة ذاهتا أيضاا  -7
فيـــه  وجمموعـــة  والصـــن  واجملموعـــة اجلامعـــة  واليبـــاد األوروض والـــدول األعضـــاء 77  ال جمموعـــة

ومنظومـة  واا السالمة البيئية  واجملموعة األفريقية  ويبالف الـدول اجل ريـة الصـغرية  وأقـل البلـدا  منـ
تكامــل أمريكــا الوســطل  واجملموعــة العربيــة  والبلــدا  الناميــة املتقاربــة التفكــري  والرابطــة املســتقلة 

 العامليـــة املنظمـــة ممثـــلاا أيضـــ ببيانـــات دىلأ كمـــالبلـــدا  أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــاري .  
العماليـــة  واملنظمـــات غــــري  قابــــاتبالن املعنيـــة احلكوميـــة غـــري املنظمــــات وممثلـــو اجلويـــة  لارصـــاد

احلكوميــة املعنيـــة بشـــؤو  املـــرأة والقضـــايا اجلنســـانية  واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة املعنيـــة بالشـــباب  
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واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة باألعمــال التجاريــة والصــناعة  واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة 
 .(2()1)ومنظمات الشعوب األصلية رعنامل ابالبيئة  واملنظمات غري احلكومية املعنية بشؤو  

 تنظيم أع خل الدته  -اخء 

 (األعمال جدول من( ب)2 الفرعي البند)

نظـــرت هيئـــة التنفيـــ  يف هـــ ا البنـــد الفرعـــي مـــن جـــدول األعمـــال يف جلســـتها األوىل  حيـــث  -8
فحة الشـبكية للـدورة وجه الرئيس النتبا  إىل امل كرة اإلعالمية املتعلقة بتنظيم الـدورة املنشـورة علـل الصـ

التنفيـ  يف جـ أين: األول  ة  وباق احه عقد اجللسة العامة اخلتاميـة هليئـ(3)اخلامسة واألربعن هليئة التنفي 
تشـــــرين الثـــــاي/نوفمرب  بعـــــد إرـــــاا عمـــــل ثيـــــ  األفرقـــــة التفاوضـــــية  والثـــــاي يـــــوم  11يـــــوم اجلمعـــــة  

 .(4)الفري  العامل املعي بالتقييم املتعدد األطرا  تشرين الثاي/نوفمرب  بعد انتهاء دورة 14 الثنن 

 األسـاس  هـ ا علـل قدماا  املضي علل التنفي  هيئة اتفقت الرئيس  من اق اح علل وبناءا  -9
 الوقـــت يف املفاوضـــات اختتـــام بشـــ   اهليئـــة اعتمـــدهتا أ  ســـب  الـــ  (5)الســـتنتاجات مـــ  وطاشـــياا 
 .الصلة ذات العمل وممارسات املناسب

رته  الفريررا اللخوررل ال لنرري اررخلتقييم ال تلرردر ا،طررراف فرري إطررخه ع ليررة التقيرريم  -جيم 
 تاالستلراض الدتلية 

 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتها األوىل  -10 نظــــرت هيئــــة التنفي
ظـــيم الـــدورة األوىل للفريـــ  العامـــل املعـــي وأحاطـــت علمـــاا باملعلومـــات املقدمـــة مـــن الـــرئيس عـــن تن

بــالتقييم املتعــدد األطــرا  يف إطــار اجلولــة الثانيــة مــن عمليــة التقيــيم والســتعراض الدوليــة واملقــرر 
 تشرين الثاي/نوفمرب. 14و 12يومي  هاعقد

الــ   24  مــوج  عــن التقيــيم املتعــدد األطــرا  لاطــرا  ال (6)ويــرد يف إضــافة هــ ا التقريــر -11
 ضعت للتقييم يف ه   الدورة.خ

__________ 

البوابــة اإللك ونيــة لتقــدم التقــارير يف تــرد نصــوب البيانــات  مبــا فيهــا البيانــات غــري امللقــاة أثنــاء اجللســة العامــة  يف  (1)
ـــــوا  التـــــايل:  http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&years> العن

=2016&themes=Statements>. 
 تايل:ترد البيانات ال  أديل هبا خالل اجللسة العامة الفتتاحية عن طري  البث الشبكي يف املوق  ال (2)

<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-opening-plenary>. 
(3) <www.unfccc.int/9678>. 
تشـرين  15تشـرين الثـاي/نوفمرب  واسـتؤنف يـوم الثالثـاء   14عل  اجل ء الثاي من الجتما  الثاي يوم الثنـن   (4)

 الثاي/نوفمرب.

(5) FCCC/SBI/2014/8 221-218و 213  الفقرات. 
(6) FCCC/SBI/2016/20/Add.1.  :متاحة علل ه ا املوق  الشبكي<www.unfccc.int/9456>. 
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 تياير تبخرل اآلهاء في إطخه ع لية ال شختهات تالتحليالت الدتلية -رال 

 (األعمال جدول من( د)2 الفرعي البند)

ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتها األوىل  -12 نظــــرت هيئــــة التنفي
تنظـيم حلقـة العمـل لتيسـري تبـادل اآلراء يف باملعلومـات الـ  قـدمها الـرئيس بشـ   اا وأحاطت علم

تشـــــرين  10إطـــــار عمليـــــة املشـــــاورات والتحلـــــيالت الدوليـــــة الـــــ  كـــــا  مـــــن املقـــــرر إجرااهـــــا يف 
 الثاي/نوفمرب.

واســــ عل الــــرئيس النتبــــا  إىل الطرائــــ  واملبــــاد  التوجيهيــــة اخلاصــــة بعمليــــة املشــــاورات  -13
 وأبلـــ . (8)الشـــبكية اخلاصـــة بتيســـري تبـــادل اآلراء عـــن الصـــفحات   فضـــالا (7)والتحلـــيالت الدوليـــة

 لكـــل بالنســـبة ستشـــمل  الدوليـــة والتحلـــيالت املشــاورات عمليـــة نتـــائج بـــ   التنفيـــ  هيئـــة الــرئيس
األطـرا  الســبعة املشـاركة يف حلقــة العمــل اخلاصـة بتيســري تبـادل اآلراء   ضــراا لوقــائ   مــن طـر 

نتــائج التحليــل التقــي للتقريــر احملــدث لفــ ة الســنتن  عــن جلســة تيســري تبــادل اآلراء وتقريــراا مــوج اا 
  .(9)اخلاب بالطر 

 ال قره  ا،خرى ا،حداث -هخء 

 (األعمال جدول من( د)2 الفرعي البند)

ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتها األوىل  -14 نظــــرت هيئــــة التنفي
 يف ه   الدورة.بعدم وجود أي أحداث أخرى جارية اا وأحاطت علم

 انتةخب أعضخء ال كتب غير الرئيس -تات 

 (األعمال جدول من( ه)2 الفرعي البند)

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -15
ـــر األوىل  اجللســـة ويفيف اجلـــ ء الثـــاي مـــن جلســـتها الثانيـــة.   مشـــرو  مـــن 27 باملـــادة الـــرئيس ذكَّ

 ويف. ومقررهـا رئيسـها نائـب التنفيـ  هيئـة تنتخـب أ  علـل تـن  الـ  بـه املعمـول الـداخلي النظام
 اجللسة ذاهتا  لحظت هيئة التنفي  أ  املشاورات جارية بش   ال شيحات. 

ويف اجل ء الثـاي مـن جلسـتها الثانيـة  انتخبـت هيئـة التنفيـ  السـيد ايهـوا تشـن )الصـن(  -16
 للرئيس  والسيدة طوىب إتشملي )تركيا( مقررة. اا نائب

__________ 

   املرف  الراب .17-/م أ2املقرر  (7)

(8) <www.unfccc.int/9382>. 
 .<www.unfccc.int/8722>أدنا  والعنوا  التايل:  42انظر الفقرة  (9)
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 لالتفخقيررة ا،تل ال رفررا فرري ال دهجررة ا،طررراف وررد ال قدوررة البالغررخت -ثخلثخا  
 لبالغختا هذه تاستلراض

 (األعمال جدول من 3 البند)

حخلررررة تقررررديم تاسررررتلراض تقررررخهير فتررررر  الاررررنتيد الثخنيررررة ال قدوررررة وررررد ا،طررررراف  -ألف 
 ا،تل لالتفخقية ال دهجة في ال رفا 

 (األعمال جدول من( أ)3 الفرعي البند)

 ال داتالت  

ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتها األوىل  -17 نظــــرت هيئــــة التنفي
 . FCCC/SBI/2016/INF.9وأحاطت علماا باملعلومات الواردة يف الوثيقة 

دوررة وررد ا،طررراف ال دهجررة فرري تج يررو تت ليررف تقررخهير فتررر  الاررنتيد الثخنيررة ال ق -اخء 
 ال رفا ا،تل لالتفخقية 

 )ب( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

 ال داتالت  

نظــرت هيئــة التنفيــ  يف هــ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل ويف  -18
ــــة  وكــــا  معروضــــاا عليهــــا الوثيقتــــا    FCCC/SBI/2016/INF.10اجلــــ ء الثــــاي مــــن جلســــتها الثاني

 جـدول مـن الفرعـي البنـد هـ ا يف النظر علل التنفي  هيئة اتفقت األوىل  جلستها ويف .Add.10و
ات غــــري رايــــة اشــــ كت يف تيســــريها الســــيدة هيلــــن بلــــوم )نيوايلنــــدا( مشــــاور  إطــــار يف األعمــــال

 علــل التنفيــ  هيئــة اتفقــت الثانيــة  جلســتها مــن األول اجلــ ء ويفوالســيدة آ  رااوســن )ســاموا(. 
 (. 2017 مايو/أيار) واألربعن السادسة دورهتا يف البند ه ا يف النظر مواصلة

تنقرررريل بال بررررخره الت جيهيررررة إلعرررردار البالغررررخت ال طنيررررة الرررر اهر  وررررد ا،طررررراف  -جيم 
ال دهجرررة فررري ال رفرررا ا،تل لالتفخقيرررةد الجرررزء الثرررخنيف وبرررخره ت جيهيرررة التفخقيرررة 

 خخ في خ يتللا اتقديم البالغخت ال طنيةب ا،وم ال تحد  اإلطخهية اشأن تغير ال ن
 (ال)ج( من جدول األعم3)البند الفرعي 

 ال داتالت  

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -19
 جُتـــري أ  علـــل األوىل  جلســـتها يف التنفيـــ   هيئـــة واتفقـــتيف اجلـــ ء الثـــاي مـــن جلســـتها الثانيـــة. 

 هاجلسـت يف اهليئـة إىل تقريـراا  تقـدم وأ  املسـ لة هـ   بشـ   املهتمـة األطرا  م  مشاورات الرئيسة
 العامة اخلتامية. 
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 املعلقة املس لة يف نظرها مواصلة علل التنفي  هيئة وافقت الثانية  جلستها من الثاي اجل ء ويف -20
 األطــرا  مــن الــواردة الوطنيــة البالغــات إلعــداد التوجيهيــة املبــاد " مشــرو  مــن 71 الفقــرة يف الــواردة
األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ    قيـةتوجيهيـة لتفا مبـاد : الثـاي اجلـ ء لالتفاقية  األول املرف  يف املدرجة

 مخسـة ممثلـو وأدىل. (10)تغري املنا  فيمـا يتعلـ  بتقـدم البالغـات الوطنيـة" يف دورهتـا السادسـة واألربعـن
  .(11)فيه األعضاء والدول األوروض اليباد باسم متحدث بينهم من وكا  ببيانات  أطرا 

تقريررر عررد ايخنررخت قرر ائم الجرررر ال طنيررة لغررخمات الدفيئررة ال قدوررة وررد ا،طررراف  -رال 
  2014-1990الُ دهجة في ال رفا ا،تل لالتفخقية عد الفتر  

 )د( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

 ال داتالت  

ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتها األوىل نظــــرت ه -21 يئــــة التنفي
 اجللسـة مـن الثـاي اجلـ ء ويف. FCCC/SBI/2016/19وأحاطت علماا باملعلومات الـواردة يف الوثيقـة 

 .(12)املس لة ه   بش   ببيا  واحد طر  أدىل الثانية 

ال دهجرة فري ال رفرا ارخء ا  جرب تقخهير التج يو تال حخسبة ال تللقة اخ،طراف  -هخء 
 ارتت ك ل كي ت  

 )ه( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

 تالتال دا  

ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتها األوىل  -22 نظــــرت هيئــــة التنفي
وأوصــــت بــــ    ــــيط مــــؤطر األطرا /اجتمــــا  األطــــرا  علمــــاا باملعلومــــات الــــواردة يف الــــوثيقتن 

FCCC/KP/CMP/2016/6 وAdd.1. نظــرت األطــرا   اجتمــا /األطــرا  مــؤطر إليــه أشــار وكمــا 
يف تقــارير التجميـ  واحملاســبة النهائيـة لفــ ة اللتـ ام األوىل لاطــرا  املدرجــة يف اا   أيضـالتنفيــ هيئـة

اا علمـ  وأوصت ب    يط مؤطر األطرا /اجتما  األطرا  (13)املرف  باء مبوجب بروتوكول كيوتو
 . (14)باملعلومات الواردة يف تل  التقارير

__________ 

 األول.  املرف  FCCC/SBI/2016/8الوثيقة  (10)
وأبل  عدد من ه   األطرا  أهنم سينظرو  يف استخدام مشرو  املباد  التوجيهية املنقحـة لتقـدم بالغـاهتم الوطنيـة  (11)

القادمة أو يعت مو  القيام ب ل . ترد ثي  البيانات ال  أديل هبا يف إطـار هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال عـن طريـ  
 .<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-part-2>البث الشبكي يف املوق  

-http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing>ويرد البيا  عن طريـ  البـث الشـبكي يف املوقـ   (12)

plenary-part-2>. 
 .<unfccc.int/9691>متاحة علل ه ا املوق  الشبكي:  (13)
 .71-68  الفقرات FCCC/KP/CMP/2016/8انظر الوثيقة  (14)
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 ال دهجة في ال رفا ا،تل لالتفخقية غير ا،طراف ود ال قدوة ال لل وخت -هاالخا  
 من جدول األعمال( 4)البند 

ال لل وخت ال اهر  في البالغخت ال طنية ال قدوة ود ا،طراف غير ال دهجة فري  -ألف 
 ال رفا ا،تل لالتفخقية

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

ع ل فريا الةبراء االستشخهي ال لني اخلبالغخت ال طنيرة ال قدورة ورد ا،طرراف  -اخء 
 غير ال دهجة في ال رفا ا،تل لالتفخقية

 (األعمال جدول من( ب)4 الفرعي البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -23
 FCCC/SBI/2016/15 الوثـــــائ  عليهـــــا معروضـــــةا  وكانـــــتيف اجلـــــ ء األول مـــــن جلســـــتها الثانيـــــة. 

 علــــل التنفيــــ  هيئــــة اتفقــــت األوىل  اجللســــة ويف. FCCC/SBI/2016/17و FCCC/SBI/2016/16و
الفرعي من جدول األعمـال يف إطـار مشـاورات غـري رايـة تشـ   يف تيسـريها  البند ه ا يف النظر

 األطــرا   مــؤطر إليــه أشــار وكمــاالســيدة هيلــن بلــوم )نيوايلنــدا( والســيدة آ  رااوســن )ســاموا(. 
 املعـي الستشـاري اخلـرباء فريـ  واختصاصـات وليـة استعراض مس لة يفاا أيض التنفي  هيئة نظرت

نيــة املقدمــة مــن األطــرا  غــري املدرجــة يف املرفــ  األول لالتفاقيــة  واتفقــت علــل الوط بالبالغــات
 هيئــة نظــرت الثانيــة  اجللســة مــن األول اجلــ ء ويف. (15)مناقشــتها يف املشــاورات غــري الرايــة ذاهتــا

 . واعتمدهتا أدنا  الواردة الستنتاجات يف التنفي 

 االستنتخجخت -2 

 .(16)علماا بالتقارير املرحلية للفري  اخلرباء الستشاريأحاطت اهليئة الفرعية  -24

ورحبـــت هيئـــة التنفيـــ  بالتقـــدم الـــ ي أحـــرا  فريـــ  اخلـــرباء الستشـــاري يف مواصـــلة تنفيـــ   -25
   ال  تغطي ثي  عناصر برنامج عمله  مبا يف ذل  ما يلي:(17)2016خطة عمله لعام 

__________ 

 .123  و121  و120  الفقرات FCCC/CP/2016/10انظر الوثيقة  (15)
(16) FCCC/SBI/2016/15 وFCCC/SBI/2016/16 وFCCC/SBI/2016/17. 
 /http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf>متاحــة علــل الــرابط التــايل:  (17)

updated_cge_work_plan_2016.pdf>. 
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ـــامج التـــدري  لفريـــ  اخلـــرباء التقـــي )أ(  ويبـــديث املـــواد التدريبيـــة مـــن أجـــل  (18)الربن
 ؛ (19)إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لف ة السنتن

  (20)تنظــيم ثــالث حلقــات عمــل تدريبيــة إلعــداد التقــارير احملدثــة لفــ ة الســنتن )ب( 
طــر  مــن األطــرا  غــري املدرجــة يف املرفــ  األول  100خبــرياا مــن  136تلقــل التــدريب خالهلــا 

قيــــة. وأعربــــت هيئــــة التنفيــــ  عــــن امتناهنــــا حلكومــــات توغــــو وســــانت لوســــيا وســــري لنكــــا لالتفا
 ؛ (21)امل كورة العمللستضافتها حلقات 

  مــن 19-/م أ20مــن املقــرر  4تنفيــ  الربنــامج التــدري  املشــار إليــه يف الفقــرة  )ج( 
لــل إجــراء يبليــل تقــي يتســم أجــل تع يــ  قــدرة اخلــرباء املعيَّنــن يف قائمــة خــرباء التفاقيــة اإلطاريــة ع

 بالكفاءة والفعالية للتقارير احملدثة لف ة السنتن؛

املســا ة اــرباء يف حلقــات العمــل التدريبيــة التطبيقيــة الــثالث الــ  ســُتجرى يف  )د( 
إطــار التفاقيــة بشــ   بنــاء نظــم مســتدامة إلدارة قــوائم اجلــرد الوطنيــة لغــااات الدفيئــة  واســتخدام 

 غــاااتيهيــة للفريــ  احلكــومي الــدويل املعــي بتغــري املنــا  بشــ   قــوائم اجلــرد الوطنيــة لاملبــاد  التوج
ـــة  لعـــام  ـــة التنفيـــ  عـــن امتناهنـــا حلكومـــات بنمـــا وثهوريـــة كوريـــا (22)2006الدفيئ . وأعربـــت هيئ

 ؛(23)وليسوتو لستضافتها حلقات العمل امل كورة

اخلـــرباء الستشـــاري القائمـــة  إصـــدار دورات التـــدريب اإللكـــ وي احملدثـــة لفريـــ  )هـ( 
علل أحدث املواد التدريبية للفري  بش   إعداد البالغات الوطنية لاطرا  غري املدرجة يف املرفـ  

وقــــد ســــجل يف هــــ    .(25)ام األمانــــة اخلــــاب بــــمدارة التعلــــيم  وهــــي متاحــــة علــــل نظــــ(24)األول
 ؛خبرياا  235  ما جمموعه 2016تشرين األول/أكتوبر  15حىت  ت الدورا

__________ 

ــــــــــايل:  (18) ــــــــــرابط الت  http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis>انظــــــــــر ال

_of_burs/items/9279.php>. 
 /http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material>متاحة علل الرابط التايل:  (19)

methodological_documents/items/349.php>. 
 .FCCC/SBI/2016/15انظر الوثيقة  (20)
 6إىل  4  ويف كولومبـــو مـــن 2016شـــبارب/فرباير  24إىل  22ُعقـــدت حلقـــات العمـــل يف لـــومي يف الفـــ ة مـــن  (21)

 .2016طوا/يوليه  6إىل  4  ويف رودي باي من 2016نيسا /أبريل 
 .FCCC/SBI/2016/INF.17انظر الوثيقة  (22)
 10إىل  6  ويف بنمـــــا ســـــي  مـــــن 2016آذار/مـــــارس  18إىل  14ُعقـــــدت حلقـــــات العمـــــل يف ماســـــريو مـــــن  (23)

 .2016أيلول/سبتمرب  9إىل  5  ويف سونغدو  إنشيو  من 2016ح يرا /يونيه 
 .FCCC/SBI/2012/33من الوثيقة  22وفقاا للطلب املوجه يف الفقرة  (24)
حيث ميكن الطال  أيضاا علل املواد التدريبية احلالية لفري    <http://unfccc.int/349.php> متاحة علل الرابط (25)

 اخلرباء الستشاري بش   إعداد البالغات الوطنية لاطرا  غري املدرجة يف املرف  األول.
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تنظــيم وتقــدم حــاي حلقــات دراســية شــبكية بشــ   تقيــيم مــدى القابليــة للتــ ثر  ()و 
والتكيف  وأرب  حلقات دراسية شبكية بش   تقييم القدرة علـل التخفيـف مـن آثـار تغـري املنـا   

 ؛2016تشرين األول/أكتوبر  26مشاركاا حىت  313حضرها ما جمموعه 

يبــــــــت اســــــــم الشــــــــبكة اإللك ونيــــــــة  إطــــــــالق منصــــــــة تفاعليــــــــة علــــــــل الشــــــــبكة  )ا( 
(e-Network)(26) تتــــي  الوصــــول إىل املــــواد التدريبيــــة وهتــــد  إىل تيســــري إعــــداد البالغــــات الوطنيــــة  

 والتقارير احملدثة لف ة السنتن وقوائم جرد غااات الدفيئة؛ 

الـــ  أعـــدها فريـــ  اخلـــرباء الستشـــاري وتتضـــمن توصـــيات  (27)الورقـــة التحليليـــة )ح( 
ــــة إلعــــداد  ــــاد  التوجيهي ــــة لتنقــــي  "املب ــــة مقبل ــــ  ســــُينظر فيهــــا يف إطــــار عملي بشــــ   العناصــــر ال

 البالغات الوطنية املقدمة من األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية". 

امل تبــة يف املي انيــة علــل دعــم تنفيــ  عمــل  وأحاطــت هيئــة التنفيــ  علمــاا باآلثــار التقديريــة -26
ودعــت أيضــاا الــربامج واملنظمــات املتعــددة  .(28)2018-2017فريــ  اخلــرباء الستشــاري للفــ ة 

 املرفـ األطرا  إىل التعاو  م  فري  اخلرباء الستشاري يف تقدم الدعم لاطرا  غري املدرجة يف 
 رها احملدَّثة لف ة السنتن. األول من أجل إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاري

  أكملــــت هيئــــة التنفيــــ  استعراضــــها لوليــــة 19-/م أ19مــــن املقــــرر  8ووفقــــاا للفقــــرة  -27
واختصاصــات فريــ  اخلــرباء الستشــاري وأوصــت مبشــرو  مقــرر هبــ ا الشــ   كــي ينظــر فيــه مــؤطر 

 .(29)األطرا  ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين

ــــــة التنفيــــــ   -28 وأوصــــــت مبشــــــرو   (30)يف عضــــــوية فريــــــ  اخلــــــرباء الستشــــــاريونظــــــرت هيئ
 . (31)استنتاجات هب ا الش   كي ينظر فيه مؤطر األطرا  ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين

 تالتقني ال خلي الدعم تقديم -جيم 

 (األعمال جدول من( ج)4 الفرعي البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -29
 FCCC/SBI/2016/INF.17 الوثـــائ  عليهـــا معروضـــةا  وكانـــتيف اجلـــ ء األول مـــن جلســـتها الثانيـــة. 

 الــرئيس دعــا األوىل  اجللســة ويف. FCCC/FCCC/CP/2016/6و FCCC/FCCC/SBI/2016/INF.18و
__________ 

(26) <https://www.unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php>. 
(27) FCCC/SBI/2016/17. 
 .FCCC/SBI/2016/16انظر الوثيقة  (28)
 .22-/م أ20انظر املقرر  (29)
 .FCCC/SBI/2014/21من الوثيقة  138  والفقرة FCCC/CP/2013/10من الوثيقة  131انظر الفقرة  (30)
 .124  الفقرة FCCC/COP/2016/10لالطال  علل الن  بصيغته املعتمدة  انظر الوثيقة  (31)
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 النظــر علــل التنفيــ  هيئــة اتفقــت ذاهتــا  اجللســة ويف. (32)البيئــة العامليــة لــبدلء ببيــا  رفــ مل ممــثالا 
دول األعمـــال يف إطـــار مشـــاورات غـــري رايـــة تشـــ   يف تيســـريها جـــ مـــن الفرعـــي البنـــد هـــ ا يف

 انية الث اجللسة من األول اجل ء ويفهيلن بلوم )نيوايلندا( والسيدة آ  رااوسن )ساموا(.  السيدة
 رت هيئة التنفي  يف الستنتاجات الواردة أدنا  واعتمدهتا.نظ

 االستنتخجخت -2 

رحبــــت هيئــــة التنفيــــ  باملعلومــــات الــــ  قــــدمها مرفــــ  البيئــــة العامليــــة يف تقريــــر  إىل مــــؤطر  -30
 :(33)بش   ما يلي 22األطرا  

 إنشـــاء مبـــادرة بنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل الشـــفافية  مبـــا يف ذلـــ  طرائـــ  الربجمـــة )أ( 
 ؛(34)والتنفي  اخلاصة باملبادرة  والتربعات ال  تعهدت بتقدميها بلدا  عدة

الدعم املايل املقدم إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لف ة السـنتن مـن  )ب( 
 ؛ (35)جانب األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول

والتقـارير احملّدثـة لفـ ة السـنتن برنامج الـدعم العـاملي إلعـداد البالغـات الوطنيـة  )ج( 
  وااصـة فيمـا يتعلـ  بوضـ  وتنفيـ  برنـامج (36)املقدمة من األطـرا  غـري املدرجـة يف املرفـ  األول

 .2016العمل ذي الصلة لعام 

ـــة التنفيـــ  بـــ   يطلـــب مـــؤطر األطـــرا  إىل مرفـــ  البيئـــة العامليـــة أ  يواصـــل  -31 وأوصـــت هيئ
 أعال . 30ات املشار إليها يف الفقرة تضمن تقارير  السنوية املعلوم

ولحظت هيئة التنفيـ  مـ  التقـدير اجلهـود املثمـرة املب ولـة مـن مرفـ  البيئـة العامليـة ل ـاذ  -32
إجراءات سريعة طهيداا إلنشاء مبادرة بناء القدرات من أجل الشـفافية بالعتمـاد علـل التربعـات. 

بتوقيـ  بلـد   أيضـاا  ورحبـت. املبادرة إىل تربعات قدمبت عدة بلدا  أعلنتها ال  بالتعهدات ورحبت
علــل أول اتفــاق تــرب  إىل املبــادرة وشــجعت البلــدا  األخــرى الــ  تعهــدت بتقــدم تربعــات علــل 

 يف ســـُتدرج املبـــادرة جهـــود أ  إىل التنفيـــ  هيئـــة وأشـــارتاســـتكمال اتفاقـــات التـــرب  اخلاصـــة هبـــا. 
 .العاملية البيئة مرف  ملوارد املقبل التجديد

وشـــــجعت هيئـــــة التنفيـــــ  مرفـــــ  البيئـــــة العامليـــــة  رهنـــــاا بتـــــوافر املـــــوارد املاليـــــة يف الصـــــندوق  -33
الســتئماي اخلــاب مببــادرة بنــاء القــدرات مــن أجــل الشــفافية  علــل أ  يوافــ  يف أســر  وقــت ممكــن 

علـل  ميـةالنا دا البلـ أيضـاا  وشجعتعلل اجملموعة األوىل من املشاري  ال  تدخل يف نطاق املبادرة. 
 تقدم مق حات مشاري  كيما تستفيد من املوارد املالية للصندوق الستئماي اخلاب باملبادرة.

__________ 

 .<unfccc.int/9950>البيا  متاح يف املوق  التايل:  (32)
(33) FCCC/CP/2016/6. 
 .21-/م أ1من املقرر  86انظر الفقرة  (34)
 .FCCC/SBI/2016/INF.18انظر أيضاا الوثيقة  (35)
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالش ا  م  برنامج األمم املتحدة للبيئة.مشرو  يدير   (36)



FCCC/SBI/2016/20 

17 GE.17-01413 

  كـــــا  قـــــد 2016تشـــــرين الثـــــاي/نوفمرب  9وأشـــــارت هيئـــــة التنفيـــــ  إىل أنـــــه   لـــــول  -34
وبالغــا  وطنيــا   بالغـاا وطنيــاا ثالثـاا  29بالغـاا وطنيــاا ثانيــاا و 127بالغــاا وطنيـاا أوليــاا و 147 قـدم

رابعــا  وبــالين وطــي خــامس واحــد مــن األطــرا  غــري املدرجــة يف املرفــ  األول  وأنــه  لــول هنايــة 
بالغـاا  18يتوق  تقدم بالين وطـي أويل آخـر وتسـعة بالغـات وطنيـة ثانيـة إضـافية و 2016 معا

تشرين  8أنه  لول  ضاا أي ولحظتوطنياا ثالثاا إضافياا من األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول. 
طرفــــاا مــــن األطــــرا  غــــري املدرجــــة يف املرفــــ  األول قــــد قــــدمت  34كــــا    2016الثــــاي/نوفمرب 

احملّدثة األوىل لف ة السنتن  ومن املتوق  أ  تقدم مخسة أطرا  أخرى من األطرا  غـري  قاريرهات
ـــــــة األوىل لفـــــــ ة الســـــــنتن   ـــــــ  األول تقاريرهـــــــا احملّدث ـــــــول املدرجـــــــة يف املرف كـــــــانو  األول/   31ل

 جـةاملدر  غـري األطـرا  مـن أطـرا  سـتة يقـدم أ  املتوقـ  من ذل   إىل وإضافةا . 2016 ديسمرب
 .2016يف املرف  األول تقاريرها احملّدثة الثانية لف ة السنتن  لول هناية عام 

يُقدم عدد   مل 2016تشرين الثاي/نوفمرب  9ولحظت هيئة التنفي  ك ل  أنه   لول  -35
كبري من األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول تقاريرها احملّدثة لف ة السنتن  واع فت يف الوقـت 

لفـ ة  ّدثـةذاته بالصـعوبات الـ  تعـ ض األطـرا  غـري املدرجـة يف املرفـ  األول لتقـدم تقاريرهـا احمل
الـ   17-/م أ2)أ( مـن املقـرر 41رة الفقـ إىل التنفيـ  هيئـة وأشـارتالسنتن يف الوقـت املناسـب. 

تن  علل أنه ينبغي لاطرا  غـري املدرجـة يف املرفـ  األول أ  تقـدم تقاريرهـا احملّدثـة األوىل لفـ ة 
األطــــرا   تلــــ   وذلــــ  مبــــا يتماشــــل وقــــدرات 2014الســــنتن  لــــول كــــانو  األول/ديســــمرب 

غـري املدرجـة يف املرفـ   ومستوى الدعم ال ي تتلقا  من أجل تقـدم تقاريرهـا  وشـجعت األطـرا 
األول الــ  مل تســتكمل ومل تقــدم بعــُد تقاريرهــا احملّدثــة األوىل لفــ ة الســنتن  علــل أ  تفعــل ذلــ  

 يف أسر  وقت ممكن.

وأشــارت هيئــة التنفيـــ  إىل تقريــر األمانــة عـــن حلقــات العمــل اإلقليميـــة الــ  ُعقـــدت يف  -36
املبـاد  بقوائم جرد غـااات الدفيئـة واسـتخدام   وال  تناولت بناء نظم وطنية خاصة 2016 عام

 تغــريالتوجيهيــة لقــوائم اجلــرد الوطنيــة لغــااات الدفيئــة الصــادرة عــن اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة ب
املقدم من األطرا  غري املدرجة يف املرفـ  األول  الطلب إىل وباإلشارة. (37)2006املنا  يف عام 

النهــوض بقـــدراهتا احملليــة تيســـرياا لالســتمرارية يف الوفـــاء  للحصــول علــل دعـــم تقــي إضـــايف هبــد 
يف املرفـ  الثـاي  جـةبالت امها بتقدم التقارير  شجعت هيئـة التنفيـ  البلـدا  املتقدمـة األطـرا  املدر 

لالتفاقية  والبلدا  املتقدمـة األطـرا  األخـرى ذات السـتطاعة  علـل تقـدم مـوارد ماليـة لتمكـن 
 . (38)الستجابة ل ل  الطلباألمانة من مواصلة 

__________ 

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

 )د( من جدول األعمال(4عي الفر  البند)

 ال داتالت  

نظــــرت هيئــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتها األوىل.  -37
 يف لالتفاقيــة الشــبكي املوقــ  يف اآل  حــىت أتيحــت الــ  التســعة املــوج ة بالتقــارير علمــاا  وأحاطــت
  .(39)2016 سبتمرب/أيلول 30 إىل مارس/آذار 1 من الف ة

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

 ال داتالت -1 

نظــرت هيئــة التنفيــ  يف هــ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل ويف  -38
 هــ ا يف النظــر علــل التنفيــ  هيئــة اتفقــت األوىل  جلســتها ففــياجلــ ء األول مــن جلســتها الثانيــة. 

 ديـو  مـادلن السـيدة تيسـريها يف تش   راية غري مشاورات إطار يف األعمال جدول من البند
  الثانيـــة جلســـتها مــن األول اجلـــ ء ويف( والســيدة غريتـــراود فولنســـكي )النمســا(. الســـنغال) ســار

 نظرت هيئة التنفي  يف الستنتاجات الواردة أدنا  واعتمدهتا. 

 االستنتخجخت -2 

  مشــــريةا إىل 21-/م أ1مــــن املقــــرر  29 واصــــلت هيئــــة التنفيــــ  مــــداولهتا وفقــــاا للفقــــرة -39
 من اتفاق باريس. 4من املادة  12 الفقرة

ولحظــت هيئــة التنفيــ  مــ  التقــدير اجلهــود املب ولــة مــن األمانــة للحفــا  علــل الســجل  -40
 قتضاء. وايادة يبسينه  حسب ال (40)املؤقت للمسا ات احملّددة وطنياا 

وأحاطت هيئة التنفي  علمـاا بـاآلراء الـ  تبادلتهـا األطـرا  يف الـدورة بشـ   طرائـ  وإجـراءات  -41
يف ذلـ  بشــ      مبـا21-/م أ1مــن املقـرر  29تشـغيل واسـتخدام السـجل العــام املشـار إليـه يف الفقـرة 

مـــن  6ر البنـــد الصـــالت الـــ  تـــربط عملهـــا يف إطـــار هـــ ا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال بعملهـــا يف إطـــا
 وبعمل الفري  العامل املخص  املعي باتفاق باريس. (41)جدول أعمال دورهتا اخلامسة واألربعن

 واتفقت هيئة التنفي  علل مواصلة نظرها يف ه   املس لة يف دورهتا السادسة واألربعن. -42

__________ 

(39) <www.unfccc.int/8722>. 
 .<http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Home.aspx>السجل املؤقت متاح يف املوق  التايل:  (40)
 ."من اتفاق باريس 7من املادة  12وض  طرائ  وإجراءات لتشغيل واستخدام السجل العام املشار إليه يف الفقرة " (41)
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 إليرر  ال شررخه اللررخ  الاررجل تاسررتةدا  لتشررغيل تإجررراءات طرائررا تضررو -سخرسخا  
 اخهيس اتفخق ود د12 ال خر  ود د7 الفقر  في
 (األعمال جدول من 6 البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند من جدول األعمال يف جلستها األوىل ويف اجل ء األول  -43
 مـــن البنـــد هـــ ا يف النظـــر علـــل التنفيـــ  هيئـــة اتفقـــت األوىل  جلســـتها ففـــيمـــن جلســـتها الثانيـــة. 

 والســيدة ســار ديــو  الســيدة تيســريها يف تشــ   رايــة غــري مشــاورات إطــار يف األعمــال جــدول
جلـ ء األول مـن ا ويفمـن جـدول األعمـال.  5وبالتعاقب م  املشاورات املتعلقـة بالبنـد  فولنسكي

 جلستها الثانية  نظرت هيئة التنفي  يف الستنتاجات الواردة أدنا  واعتمدهتا. 

 االستنتخجخت -2 

مـن  7من املادة  12وواصلت هيئة التنفي  نظرها يف السجل العام املشار إليه يف الفقرة  -44
 اتفاق باريس. 

وأحاطت هيئة التنفي  علمـاا بـاآلراء الـ  أعربـت عنهـا األطـرا  أثنـاء الـدورة بشـ   هـ    -45
دول أعمـال مـن جـ 5املس لة  مبا يف ذل  ما يتعلـ  منهـا بالصـالت القائمـة أو احملتملـة مـ  البنـد 

 ي  واملوقـ  الشـبك(43)  واستمرار عمل األمانة بش   السـجل املؤقـت(42)دورهتا اخلامسة واألربعن
  وعمـل الفريـ  العامــل (44)الـ ي تتعهـد  األمانـة واخلـاب بالتعهـدات يف جمــال التخطـيط للتكيـف

 املخص  املعي باتفاق باريس. 

 املس لة يف دورهتا السادسة واألربعن.  واتفقت هيئة التنفي  علل مواصلة نظرها يف ه   -46

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

 استلراض طرائا تإجراءات آلية التن ية النظيفة -ألف 

 (األعمال جدول من( أ)7 الفرعي البند)

 ال داتالت  

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -47
 ويف. FCCC/SBI/2016/INF.16 الوثيقــــة عليهــــا وُعرِضــــتيف اجلــــ ء األول مــــن جلســــتها الثانيــــة. 

__________ 

 ."من اتفاق باريس  12من املادة   4وض  طرائ  وإجراءات لتشغيل واستخدام السجل العام املشار إليه يف الفقرة " (42)
 .<http://www4.unfccc.int/ndcregistry>متاح يف املوق  التايل:  (43)
(44) <http://unfccc.int/8932>. 
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 إطـار يف األعمـال جدول من الفرعي البند ه ا يف النظر علل التنفي  هيئة اتفقت األوىل  اجللسة
 - غـري رايـة تشـ   يف تيسـريها السـيدة كارولينـا أنتـونن )فنلنـدا( والسـيدة سيكوسـااانا شاوراتم

 تسـفر مل املشـاورات بـ   الـرئيس أفاد الثانية  جلستها من األول اجل ء ويفشونغوي )سواايالند(. 
 ُتدرجس الساري  الداخلي النظام مشرو  من 16و( ج)10 للمادتن ووفقاا . استنتاجات أية عن
 املس لة يف جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعن للهيئة. ه  

 ال جلرررررس قرررررراهات فررررري للطلرررررد ال ؤسارررررية تالترتيبرررررخت تاآلليرررررخت اإلجرررررراءات -اخء 
 النظيفة التن ية آللية التنفيذي

 (األعمال جدول من( ب)7 الفرعي البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -48
 هــ ا يف النظــر علــل األوىل جلســتها يف التنفيــ  هيئــة واتفقــتيف اجلــ ء األول مــن جلســتها الثانيــة. 

 جلـ ءا ويف. أنتـونن السـيدة تيسـرها رايـة غري مشاورات إطار يف األعمال جدول من الفرعي البند
 األول من جلستها الثانية  نظرت هيئة التنفي  يف الستنتاجات الواردة أدنا  واعتمدهتا. 

 استنتخج -2 

  واصـلت هيئـة التنفيـ  مناقشـة مسـ لة 6-/م أإ3مـن املقـرر  18وفقاا للوليـة املبيّنـة يف الفقـرة  -49
 ي ي آللية التنمية النظيفة.اإلجراءات واآلليات وال تيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنف

 واتفقت هيئة التنفيـ  علـل مواصـلة نظرهـا يف هـ   املسـ لة يف دورهتـا اخلمسـن )ح يـرا / -50
( علـــــــــــل أســـــــــــاس ثلـــــــــــة أمـــــــــــور منهـــــــــــا مشـــــــــــرو  الـــــــــــن  الـــــــــــوارد يف الوثيقـــــــــــة 2019يونيـــــــــــه 

FCCC/SBI/2012/33/Add.1. 

  تقرير ودير سجل ال لخوالت الدتلي ا  جب ارتت ك ل كي ت -جيم 

 (األعمال جدول من( ج)7 الفرعي البند)

 ال داتالت  

ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتها األوىل  -51 نظــــرت هيئــــة التنفي
 . FCCC/SBI/2016/INF.20وأحاطت علماا باملعلومات الواردة يف الوثيقة 
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 بلدان ن  اا ال اأقل ال تصلة ال اخئل -ثخونخا  
 (األعمال جدول من 8 البند)

 ال داتالت -1 
نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند من جدول األعمال يف جلستها األوىل ويف اجل ء األول  -52

ا دعــــ األوىل  اجللســــة ويف. FCCC/SBI/2016/18 الوثيقــــة عليهــــا وُعرِضــــتمــــن جلســــتها الثانيــــة. 
(  إىل غـولرئيس هيئة التنفي  رئيسي فري  اخلرباء املعي ب قل البلدا  منـواا  السـيد أبيـاس هوونغـو )أن

 هــ ا يف النظــر علــل التنفيــ  هيئــة وافقــت ذاهتــا  اجللســة ويف. (45)تقــدم تقريــر عــن أنشــطة الفريــ 
يــنس فوغــل د الســي تيســريها يف يشــ   رايــة غــري مشــاورات إطــار يف األعمــال جــدول مــن البنــد

الثانيــة  نظــرت  اجللســة مــن األول اجلــ ء ويف)الــدامنر ( والســيد مامــادو هوناديــا )بوركينــا فاســو(. 
 هيئة التنفي  يف الستنتاجات الواردة أدنا  واعتمدهتا.

 االستنتخجخت -2 

)فريـ  رحبت هيئة التنفي  بتقرير الجتما  الثالثن لفري  اخلرباء املعـي ب قـل البلـدا  منـواا  -53
  وأعربــت 2016أيلول/ســبتمرب  10إىل  7  الــ ي ُعقــد يف مونروفيــا  يف الفــ ة مــن (46)اخلــرباء(

 عن امتناهنا حلكومة ليبرييا لستضافتها الجتما .

وأعربت هيئة التنفي  أيضاا عن امتناهنا حلكوم  كنـدا وآيرلنـدا لتقـدم الـدعم املـايل لعمـل  -54
 فري  اخلرباء.

التنفيـــ  بالتقـــدم الـــ ي أحـــرا  فريـــ  اخلـــرباء يف دعـــم أقـــل البلـــدا  منـــواا يف ورحبـــت هيئـــة  -55
 .2017-2016التنفي  املستمر لربنامج عملها املتجدد الثنائي السنوات للف ة 

ورحبــت هيئــة التنفيــ  أيضــاا بــالتنظيم النــاج  ملعــرض خطــط العمــل الوطنيــة الــ ي ُعقــد يف  -56
يف بو   ب ملانيا  وما اضطل  به ه ا املعرض من دور قـّيم  2016طوا/يوليه  15إىل  11الف ة من 

 اعلـةبمتاحته الفرصة أمام البلدا  لتبادل اخلربات وتع يـ  الشـراكات مـ  طيـف واسـ  مـن اجلهـات الف
 واملعنية  ل سيما اجلهات املعنية من غري األطرا   لدف  عملية خطط التكيف الوطنية قدماا. 

 ل  باجلهود ال  ب لتها أمانتا الصندوق األخضر للمنـا  ومرفـ  ورحبت هيئة التنفي  ك -57
البيئــة العامليــة  فضــالا عــن املنظمــات واملراكــ  والشــبكات اإلقليميــة األخــرى  يف تنظــيم جلســات 

 خاصة أثناء املعرض بش   عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفي ها.

  فريـ  اخلـرباء وجلنـة التكيـف يف الضـطال  ولحظت هيئة التنفي  بتقدير التقدم الـ ي أحـرا  -58
 املتعل  بتنفي  اتفاق باريس.  21-/م أ1بالوليات املش كة املسندة إليهما مبوجب املقرر 

__________ 

 .<http://unfccc.int/9950.php>توجد نسخة من التقرير الشفوي يف املوق  التايل:  (45)
(46) FCCC/SBI/2016/18. 



FCCC/SBI/2016/20 

GE.17-01413 22 

بشـ   التعجيـل بتقـدم  (47)ورحبت هيئة التنفيـ  بقـرار جملـس الصـندوق األخضـر للمنـا  -59
 16-/م أ1ة  وفقـــاا للمقـــررين الـــدعم للبلـــدا  الناميـــة مـــن أجـــل صـــياغة خطـــط التكيـــف الوطنيـــ

  وتتطلــ  إىل اإلحاطــة بالســبل الــ  ســيدعم هبــا 21-/م أ1مــن املقــرر  46والفقــرة  17-أ /م5و
سياسات البلدا  النامية األطرا  ومشاريعها وبراجمها  وفقاا للطلب الوارد  تنفي الصندوق لحقاا 

 .21-/م أ1من املقرر  46يف الفقرة 

ولحظت هيئة التنفي  التقـدم احملـرا يف تقـدم الـدعم املـايل مـن الصـندوق األخضـر للمنـا   -60
 الصـندوق أمانـة مـ  بالتعـاو  يواصـل  أ  اخلـرباء فريـ  إىل وطلبـتلصياغة خطط التكيـف الوطنيـة. 

اا منـو  ا قـل البلـدأ إىل الـدعم تقـدم بتع يـ  الكفيلـة السـبل استطال  الصلة  ذات الشريكة واملنظمات
يف احلصول علل طويل مـن الصـندوق لعمليـة صـياغة وتنفيـ  خططهـا الوطنيـة للتكيـف  وأ  يضـّمن 

 تقرير  معلومات هب ا الش   كي تنظر فيها هيئة التنفي  يف دورهتا السادسة واألربعن.

ولحظــت هيئـــة التنفيـــ  الثغــرات والحتياجـــات املتعلقـــة مبـــدى تقــدم األطـــرا  مـــن أقـــل  -61
منــواا يف عملهــا املتصــل بصــياغة خطــط التكيــف الوطنيــة وتنفيــ ها  والحتياجــات الناشــئة البلــدا  

وطلبــت إىل   (48)عــن اتفــاق بــاريس  علــل النحــو الــوارد يف تقريــر الجتمــا  الثالثــن لفريــ  اخلــرباء
اخلــرباء اســتطال  الســبل الكفيلــة بالتصــدي هلــ   الثغــرات والحتياجــات عــن طريــ  حلقــات   فريــ

 .(49)تدريبية اإلقليمية املقرر عقدها بش   خطط التكيف الوطنيةالعمل ال

وطلبــت هيئــة التنفيــ  إىل فريــ  اخلــرباء أ  يواصــل تقــدم الــدعم التقــي لاطــرا  مــن أقــل  -62
البلـــدا  منـــواا يف احلصـــول علـــل التمويـــل الـــالام لصـــياغة خطـــط التكيـــف الوطنيـــة ومـــن   تنفيــــ  

ددة يف هـ   اخلطـط  يف إطـار الصـندوق األخضـر للمنـا   وأ  السياسات واملشاري  والـربامج احملـ
الــدعم العلمــي لاطــرا  مــن أقــل البلــدا  منــواا  بالتعــاو  مــ  وكــالت األمــم املتحــدة  قــدمييســر ت

 ذات الصلة والشركاء املنف ين للصندوق.

  وافــ  جملــس مرفــ  2016تشــرين الثــاي/نوفمرب  10ولحظــت هيئــة التنفيــ  أنــه  حــىت  -63
مق حاا من مق حات مشـاري  تنفيـ  بـرامج عمـل التكيـف الوطنيـة وعمليـة  13بيئة العاملية علل ال

صياغة وتنفي  خطط التكيف الوطنية  ال  كا  قد أجااها من الناحية التقنية سابقاا  مببل  يناه  
عاا مشــرو  35يُنتظــر طويــل  يــ ال ولمليــو  دولر  وأصــبحت هــ   املشــاري  جــاه ة للتنفيــ .  87

 مليو  دولر من صندوق أقل البلدا  منواا. 231.4أجي  من الناحية التقنية  مببل  يناه  

__________ 

: التايل املوق  يف متاح  الفقرة )ه(. 13/09-مقرر جملس الصندوق األخضر للمنا  م (47)
<http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents>. 

(48) FCCC/SBI/2016/18   85و 79و 20الفقرات. 
 .<http://unfccc.int/9516>  املتاح علل الرابط التايل: 2017-2016انظر برنامج عمل فري  اخلرباء للف ة  (49)
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ملتابعـــة  (50)ورحبـــت هيئـــة التنفيـــ  باملشـــرو  املعتمـــد يف إطـــار صـــندوق أقـــل البلـــدا  منـــواا  -64
   الــ ي ســُتتاح مــن خاللــه(51)برنــامج الــدعم العــاملي خلطــط التكيــف الوطنيــة يف أقــل البلــدا  منــواا 

 لالفرصة جلمي  أقل البلدا  منواا ال  مل يبصل علل الدعم يف إطار املشرو  األول  للحصـول علـ
 دعم خمص  لعملية صياغة وتنفي  خطط التكيف الوطنية  وفقاا لحتياجاهتا وظروفها احملددة. 

ولحظـــت هيئـــة التنفيـــ  بتقـــدير التعهـــدات اجلديـــدة بـــالترب  لصـــندوق أقـــل البلـــدا  منـــواا  -65
  ال  ُقدمت أثناء اجتما  صندوق أقل البلـدا  2018-2016مليو  يورو للسنوات  24 بل مب

  .2016منواا وجملس الصندوق اخلاب بتغري املنا  يف تشرين األول/أكتوبر 

وحثت هيئة التنفي  علل تقدم تربعات إضافية إىل صندوق أقـل البلـدا  منـواا والصـنادي   -66
آلليــة املاليـــة  حســب القتضــاء  منوهـــةا ب  يــة التنفيـــ  الكامــل لـــربامج األخــرى املنشــ ة يف إطـــار ا

 العمل الوطنية للتكيف وإراح عملية صياغة وتنفي  خطط التكيف الوطنية. 

ولحظــت هيئــة التنفيــ  بتقــدير اســتمرار فريــ  اخلــرباء يف العمــل والتعــاو  هبّمــة مــ  جلنــة  -67
ات تغري املنا  وقابلية التـ ثر بـه والتكيـف معـه واهليئـات التكيف وبرنامج عمل نريوض املتعل  بت ثري 

 مـــناألخـــرى املنشـــ ة يف إطـــار التفاقيـــة  فضـــالا عـــن العمـــل النشـــط املســـتمر مـــ  طائفـــة واســـعة 
املنظمات والوكالت واملراك  والشبكات اإلقليمية املعنية  ورحبت جبهـود الفريـ  الراميـة إىل تقـدم 

 ما يتصل اطط التكيف الوطنية.دعم متكامل ومتس  للبلدا  في

 ال طنية التكيف خطط -تخسلخا  
 ألعمال(ا جدول من 9 البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند من جدول األعمـال يف جلسـتها األوىل ويف اجلـ ء األول مـن  -68
 FCCC/FCCC/SB/2016/2و FCCC/SBI/2016/18 الوثـــائ  عليهـــا معروضـــةا  وكانـــتجلســـتها الثانيـــة. 

ـــــــل النظـــــــر يف  وافقـــــــت األوىل  جلســـــــتها ويف. FCCC/FCCC/SBI/2016/INF.11و ـــــــ  عل ـــــــة التنفي هيئ
مــن جــدول األعمــال يف إطــار مشــاورات غــري رايــة يشــ   يف تيســريها الســيد فوغــل  البنــد هــ ا

 الـواردة السـتنتاجات يف التنفيـ  هيئـة نظـرت الثانيـة  اجللسة من األول اجل ء ويفهوناديا.  والسيد
 .واعتمدهتا أدنا 

__________ 

املشرو  املعنو  "توسي  نطاق الدعم اجلاري ألقل البلدا  منواا بواسـطة عمليـات موجهـة قطريـاا للنهـوض اطـط التكيـف  (50)
-http://www.thegef.org/sites/default/files/council>: التـــــــايل املوقـــــــ  يف التفاصـــــــيل مـــــــن امل يـــــــد يوجـــــــدالوطنيـــــــة". 

meeting-documents/EN_GEF.LDCF_.SCCF_.21.03_Progress_Report_LDCF_SCCF.pdf>. 
(51) <http://globalsupportprogramme.org/nap-gsp>. 
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 االستنتخجخت -2 

رحبـــت هيئـــة التنفيـــ  بورقـــة املعلومـــات املتعلقـــة بالتقـــدم احملـــرا يف عمليـــة صـــياغة وتنفيـــ   -69
 . (53)وأحاطت علماا بالوثائ  األخرى ذات الصلة ال  أُعدت للدورة (52)خطط التكيف الوطنية

ـــة التنفيـــ  مبشـــرو  مقـــرر  -70 ـــة لينظـــر فيـــه مـــؤطر وأوصـــت هيئ بشـــ   خطـــط التكيـــف الوطني
 . (54)األطرا  ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين

 تقرير لجنة التكّيف  -عخشراا  
 (األعمال جدول من 10 البند)

 ال داتالت  

نظــرت هيئــة التنفيــ  يف هــ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل ويف  -71
 األوىل  اجللسـة ويف. FCCC/SB/2016/2 الوثيقـة عليهـا وُعرِضتاجل ء األول من جلستها الثانية. 

 عـن تقريـر تقـدم إىل التكيـف  للجنـة املشـاركة الرئيسـة  (الصـن) شن مينبين  السيدة الرئيس دعا
 جــدول مــن البنــد هــ ا يف النظــر علــل التنفيــ  هيئــة وافقــت ذاهتــا  اجللســة ويف. (55)اللجنــة أنشــطة
ة للمشــورة العلميــة والتكنولوجيــة الفرعيــ اهليئــة أعمــال جــدول مــن 4 البنــد مــ  بــالق ا  األعمــال

ــــو )شــــيلي(  ــــة يشــــ   يف تيســــريها الســــيد خوليــــو كوردان )هيئــــة املشــــورة( يف مشــــاورات غــــري راي
 غوتفريد فو  غمينعن )أملانيا(.  والسيد

يف مســ لة اســتعراض تقــدم جلنــة اا وكمــا ذكــر مــؤطر األطــرا   نظــرت هيئــة التنفيــ  أيضــ -72
 اجلــ ء ويف. (56)املســ لة يف املشــاورات غــري الرايــة ذاهتــا التكيــف وأدائهــا  واتفقــت علــل أ  تنــاقيش

 طرمـؤ  فيهـا لينظـر املسـائل هـ   ش  ب مقرر مبشرو  التنفي  هيئة أوصت الثانية  اجللسة من األول
 . (57)األطرا  يف دورته الثانية والعشرين ويعتمدها

__________ 

(52) FCCC/SBI/2016/INF.11. 
(53) FCCC/SBI/2016/18 وFCCC/SB/2016/2. 
 .22-/م أ6انظر املقرر  (54)
 .<http://unfccc.int/9950.php>توجد نسخة من التقرير الشفوي يف املوق  التايل:  (55)
 .76  الفقرة FCCC/CP/2016/10انظر الوثيقة  (56)
 .22-/م أ5انظر املقرر  (57)
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تقريررر اللجنررة التنفيذيررة آلليررة تاهسرر  الدتليررة ال لنيررة اخلةاررخئر تا،ضررراه  -حخري عشر
 ال رتبطة اتأثيرات تغير ال نخخ 

 من جدول األعمال( 11)البند 

 ال داتالت  

 ه ا البند من جدول األعمال يف جلستها األوىل ويف اجلـ ء الثـاينظرت هيئة التنفي  يف  -73
 ويف. FCCC/SB/2016/3ضـــت عليهـــا الوثيقـــة وُعرِ واجلـــ ء الثـــاي املســـت نف مـــن جلســـتها الثانيـــة. 

 ملشـاركةا الرئيسـة  (األمريكيـة املتحـدة الوليـات) دسـواا شـرين السـيدة الرئيس دعا األوىل  اجللسة
 هيئـة اتفقـت ذاهتـا  اجللسـة ويف. (58)تقدم تقرير عن أنشطة اللجنة التنفي يةللجنة التنفي ية  إىل 

من جدول أعمال هيئة  5جدول األعمال بالق ا  م  البند  من البند ه ا يف النظر علل التنفي 
املشورة يف إطار مشاورات غري راية يش   يف تيسريها السيدة بيث لفندر )كندا( والسيد ألف 

 ويل  )جنوب أفريقيا(.

يف مسـ لة اسـتعراض تقـدم جلنـة اا   نظرت هيئة التنفيـ  أيضـ(59)وكما ذكر مؤطر األطرا  -74
 األول اجل ء ويفاملس لة يف املشاورات غري الراية ذاهتا.  ها  واتفقت علل أ  تناقيشالتكيف وأدائ

 طرمـــؤ  فيهـــا لينظـــر املســـائل هـــ   بشـــ   مقـــرر مبشـــرو  التنفيـــ  هيئـــة أوصـــت الثانيـــة  اجللســـة مـــن
لسـة الثانيـة  اجل مـن املسـت نف الثـاي اجلـ ء ويف. (60)األطرا  يف دورته الثانيـة والعشـرين ويعتمـدها

أوصت هيئة التنفي  مبشرو  مقرر بش   استعراض آلية وارسـو الدوليـة لينظـر فيهـا مـؤطر األطـرا  
 . (61)يف دورته الثانية والعشرين ويعتمدها

__________ 

 .<http://unfccc.int/9950.php>توجد نسخة من التقرير الشفوي يف املوق  التايل:  (58)
 .79  الفقرة FCCC/CP/2016/10انظر الوثيقة  (59)
 .22-/م أ3انظر املقرر  (60)
 .22-/م أ4انظر املقرر  (61)
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 تط ير التكن ل جيخت تنقلهخ  -ثخني عشر
 من جدول األعمال( 12)البند 

اخلتكن ل جيررخ توركررز تشرربكة التقريررر الاررن ي ال شررترة للجنررة التنفيذيررة ال لنيررة  -ألف 
 تكن ل جيخ ال نخخ 

 )أ( من جدول األعمال(12)البند الفرعي 

 ال داتالت  

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -75
 جلســـتها ويف. FCCC/SB/2016/1قـــة الوثي عليهـــا وُعرِضـــتيف اجلـــ ء الثـــاي مـــن جلســـتها الثانيـــة. 

 مــ  بــالق ا  األعمــال جــدول مــن الفرعــي البنــد هــ ا يف النظــر علــل التنفيــ  هيئــة اتفقــت األوىل 
)أ( مـــن جـــدول أعمـــال هيئـــة املشـــورة يف إطـــار مشـــاورات غـــري رايـــة يشـــ   يف تيســـريها 6 لبنـــدا

 مـن الثـاي اجلـ ء ويف. (62)آنا مور )النمسا( والسيد واشنطن ااكاتـا )امبـابوي( - السيدة ألفريدي
  األطـرا مـؤطر فيهـا لينظـر املسـ لة هـ   بش   مقرر مبشرو  التنفي  هيئة أوصت الثانية  جلستها

 . (63)يف دورته الثانية والعشرين ويعتمدها

 اتفررخق تنفيررذ ارردعم يتللررا في ررخ التكن ل جيررخ آلليررة الرردتهي التقيرريم تطرائررا نطررخق -اخء 
 اخهيس 

 (األعمال جدول من( ب)12 الفرعي البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -76
 ه ا يف النظر علل األوىل  جلستها يف املشورة  هيئة واتفقتيف اجل ء األول من جلستها الثانية. 

يدة مــور دول األعمـال يف إطــار مشــاورات غــري رايـة يشــ   يف تيســريها الســجــ مــن الفرعــي البنـد
 الــواردة الســتنتاجات يف التنفيــ  هيئــة نظــرت الثانيــة  اجللســة مــن األول اجلــ ء ويفااكاتــا.  والســيد
 .واعتمدهتا أدنا 

__________ 

توجد  اضر التقارير الشفوية ال  قـدمها رئيسـا كـل مـن مركـ  وشـبكة تكنولوجيـا املنـا  واللجنـة التنفي يـة املعنيـة بالتكنولوجيـا  (62)
 .<http://unfccc.int/9950.php>يف اجللسة األوىل من الدورة اخلامسة واألربعن هليئة املشورة يف املوق  التايل: 

 .22-/م أ15انظر املقرر  (63)
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 االستنتخجخت -2 

أشـــارت هيئـــة التنفيـــ  إىل أهنــــا قـــد بـــدأت يف دورهتـــا الرابعــــة واألربعـــن يف وضـــ  نطــــاق  -77
يتعلـــ  بـــدعم تنفيـــ  اتفـــاق بـــاريس  وهـــو التقيـــيم  وطرائــ  التقيـــيم الـــدوري آلليـــة التكنولوجيـــا فيمـــا

 )يشار إليه فيما يلي باسم التقييم الدوري(. 21-/م أ1من املقرر  69املشار إليه يف الفقرة 

وأشــارت هيئــة التنفيــ  أيضــاا إىل الــدعوة الــ  وجهتهــا إىل األطــرا  واملــراقبن مــن أجـــل  -78
كـي   (64)2017كـانو  الثاي/ينـاير   25 لـول  تقدم آرائهم بشـ   نطـاق وطرائـ  التقيـيم الـدوري
 . (65)تنظر فيها هيئة التنفي  يف دورهتا السادسة واألربعن

 واتفقت هيئة التنفي  علل مواصلة نظرها يف ه   املس لة يف دورهتا السادسة واألربعن. -79

 االستراتيجي لنقل التكن ل جيخ  منخنا  ارنخوج -جيم 

 (األعمال جدول من( ج)12 الفرعي البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -80
 هيئــة واتفقــت. FCCC/CP/2016/6 الوثيقــة عليهــا وُعرِضــتيف اجلــ ء األول مــن جلســتها الثانيــة. 

 إطـــار يف األعمـــال لجـــدو  مـــن الفرعـــي البنـــد هـــ ا يف النظـــر علـــل األوىل  جلســـتها يف املشـــورة 
 اجللسـة مـن األول اجلـ ء ويفغـري رايـة يشـ   يف تيسـريها السـيدة مـور والسـيد ااكاتـا.  تمشاورا
 ا.واعتمدهت أدنا  الواردة الستنتاجات يف التنفي  هيئة نظرت الثانية 

 االستنتخجخت -2 

رحبـت هيئـة التنفيـ  بتقريـر مرفــ  البيئـة العامليـة عـن التقــدم احملـرا يف تنفيـ  برنـامج بوانــا   -81
)برنـامج بوانـا  السـ اتيجي(  مبـا يف ذلـ  اإلجـراءات  (66)الس اتيجي املتعل  بنقـل التكنولوجيـا

 . (67)نولوجياالتكال  ا  ها مرف  البيئة العاملية استجابةا لتوصيات اللجنة التنفي ية املعنية ب

أعـال . وشـجعت  81ورحبت هيئة التنفي  باهليكل اجلديد للتقرير املشار إليـه يف الفقـرة  -82
مرفــ  البيئــة العامليــة علــل أ  يواصــل  يف إطــار تقــارير  املرحليــة املقبلــة   ــث التحــديات القائمـــة 

 والدروس املستفادة يف تنفي  برنامج بوانا  الس اتيجي.
__________ 

 .FCCC/SBI/2016/8من الوثيقة  96وفقاا للفقرة  (64)
ينبغــــــــــــي لاطــــــــــــرا  أ  تقــــــــــــدم آراءهــــــــــــا عــــــــــــن طريــــــــــــ  بوابــــــــــــة الورقــــــــــــات علــــــــــــل هــــــــــــ ا العنــــــــــــوا  اإللكــــــــــــ وي:  (65)

<http://www.unfccc.int/5900>: وينبغــــــــي للمــــــــراقبن أ  يرســــــــلوا ورقــــــــاهتم بالربيــــــــد اإللكــــــــ وي إىل هــــــــ ا العنــــــــوا . 
<secretariat@unfccc.int>. 

(66) FCCC/CP/2016/6 5-  املرف   اجل ء ثالثاا. 
التوصـيات كمـا تـرد يف التقريـر النهـائي للجنـة التنفي يـة للتكنولوجيـا عـن تقيـيم برنـامج بوانـا  السـ اتيجي. انظـر  (67)

 .97  الفقرة FCCC/SBI/2015/16الوثيقة 
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مشـروعاا يتضـمن أهـدافاا  31التنفي  مبوافقة جملس مرف  البيئة العامليـة علـل ورحبت هيئة  -83
مشــاري  تتعلـ  بــالتكيف  10تتعلـ  بنقـل التكنولوجيــا مـن أجـل التخفيــف مـن حــدة تغـري املنـا  و

يف  رام  تغري املنا  خالل الف ة املشمولة بتقريـر مرفـ  البيئـة العامليـة. ورحبـت كـ ل  بالتقـدم احملـ
 شاري  النموذجية لنقل التكنولوجيا ال  تدخل يف نطاق برنامج بوانا  الس اتيجي. تنفي  امل

ورحبــــت هيئــــة التنفيــــ  بالتعــــاو  اجلــــاري بــــن مركــــ  وشــــبكة تكنولوجيــــا املنــــا  واملراكــــ   -84
اإلقليميـــة لنقـــل التكنولوجيـــا والتمويـــل املدعومـــة مـــن مرفـــ  البيئـــة العامليـــة يف إطـــار برنـــامج بوانـــا  

اتيجي  مبـــا يف ذلـــ  التعـــاو  مـــن أجـــل الســـتجابة للطلبـــات الـــ  تقـــدمها البلـــدا  الناميـــة الســـ  
للمســاعدة التقنيــة. وشــجعت اهليئــة مرفــ  البيئــة العامليــة ومركــ  وشــبكة تكنولوجيــا املنــا   التماســاا 

علل مواصلة تع ي  تعاوهنما. وشجعت ك ل  األطـرا  علـل تع يـ  التعـاو  بـن جهـات التنسـي  
 ونقلها. اة هلا يف مرف  البيئة العاملية وكياناهتا الوطنية املعينة من أجل تطوير التكنولوجيالتابع

وأشــــــارت هيئــــــة التنفيــــــ  إىل أ يــــــة تنفيــــــ  النتــــــائج الــــــ  يفراهــــــا تقيــــــيم الحتياجــــــات  -85
التكنولوجية  وشجعت األطرا  علـل النظـر يف سـبل اسـتخدام املـوارد الـ  ميكـن أ   صـ  هلـا 

لنظــــام التخصــــي  الشــــفا  للمــــوارد مــــن أجــــل جتريــــب تنفيــــ  النتــــائج الــــ  يفراهــــا تقيــــيم وفقــــاا 
 .لوجيةالحتياجات التكنو 

وتتطلــ  هيئــة التنفيــ  إىل الطــال  علــل التقريــر املســتكميل للجنــة التنفي يــة للتكنولوجيــا  -86
 .FCCC/SBI/2015/22من الوثيقة  79عن تقييم برنامج بوانا  الس اتيجي  وفقاا للفقرة 

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

 ال داتالت  

نظـــرت هيئـــة التنفيـــ  يف هـــ ا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جلســـتها األوىل وكـــ ل  يف  -87
 FCCC/SBSTA/2016/MISC.1 الوثيقتـــــا  عليهـــــا وُعرضـــــتاجلـــــ ء الثـــــاي مـــــن جلســـــتها الثانيـــــة. 

 جــدول مــن الفرعــي البنــد هــ ا يف النظــر علــل التنفيــ  هيئــة وافقــت األوىل  اجللســة ويف. Add.1و
مشـاورات غـري رايـة تشـ   يف تيسـريها السـيدة ديلفـن إيـرو )فرنسـا( والسـيدة  ارإطـ يف األعمـال

 التنفيــ  هيئــة أوصــت الثانيــة  جلســتها مــن الثــاي اجلــ ء ويفنغيــديكيس أولي أولودونــ  )بــالو(. 
 اختصاصــــات بشـــ   (68)22 دورتــــه يف ويعتمـــد  األطــــرا  مـــؤطر فيــــه ينظـــر كــــي مقـــرر مبشـــرو 
 . 20-/م أ6من املقرر  23املعنية بالتمويل املشار إليها يف الفقرة  لدائمةا اللجنة مهام استعراض

__________ 

 .22-/م أ9انظر املقرر  (68)
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 البلدان النخوية في القدهات انخء -عشر هااو
 (األعمال جدول من 14 البند)

 االتفخقية ا  جب القدهات انخء إطخه لتنفيذ الثخلث الشخول االستلراض -ألف 

 (األعمال جدول من( أ)14 الفرعي البند)

 ال داتالت  

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -88
 اجللســة ويف. FCCC/SBI/2016/14 الوثيقــة هــاعلي وُعرِضــتيف اجلــ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــة. 

 إطـــار يف األعمـــال جـــدول مـــن الفرعـــي البنـــد هـــ ا يف النظـــر علـــل التنفيـــ  هيئـــة اتفقـــت األوىل 
غـــري رايـــة يشـــ   يف تيســريها الســـيد كريســـبن دوفـــريي )ســانت لوســـيا( والســـيد بـــول  راتمشــاو 

 مقـــرر مبشــرو  التنفيــ  هيئــة أوصــت الثانيــة  جلســـتها مــن الثــاي اجلــ ء ويفواتكينســو  )فرنســا(. 
  .(69)ويعتمد  والعشرين الثانية دورته يف األطرا  مؤطر فيه لينظر

 ت كي   ارتت ك ل ا  جب القدهات انخء إطخه لتنفيذ الثخلث الشخول االستلراض -اخء 

 (األعمال جدول من( ب)14 الفرعي البند)

 ال داتالت  

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -89
ويف اجللســة  .FCCC/SBI/2016/14 الوثيقــة عليهــا وُعرِضــتيف اجلــ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــة. 

األوىل  اتفقـــت هيئـــة التنفيـــ  علـــل النظـــر يف هـــ ا البنـــد الفرعـــي مـــن جـــدول األعمـــال يف إطـــار 
رايـــة يشـــ   يف تيســريها الســـيد كريســـبن دوفـــريي )ســانت لوســـيا( والســـيد بـــول غـــري  اتمشــاور 

 مقـــرر مبشــرو  التنفيــ  هيئــة أوصــت الثانيــة  جلســـتها مــن الثــاي اجلــ ء ويفواتكينســو  )فرنســا(. 
  .(70)مل بوصفه اجتما  األطرا  يف دورته الثانية عشرة ويعتمد العا األطرا  مؤطر فيه لينظر

 اخهيس ال لنية ابنخء القدهاتلجنة  -جيم 

 (األعمال جدول من( ج)14 الفرعي البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -90
 هــ ا يف النظــر علــل التنفيــ  هيئــة اتفقــت األوىل  اجللســة ويفيف اجلــ ء األول مــن جلســتها الثانيــة. 

 دوفـريي السـيد تيسـريها يف يش   راية غري مشاورات إطار يف األعمال جدول من لفرعيا البند
__________ 

 .22-/م أ16انظر املقرر  (69)
 .12-/ م أإ6 انظر املقرر (70)
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 الســـتنتاجات يف التنفيـــ  هيئـــة نظــرت الثانيـــة  اجللســـة مــن األول اجلـــ ء ويفوالســيد واتكينســـو . 
 واردة أدنا  واعتمدهتا. ال

 االستنتخجخت -2 

 2017اتفقـــت هيئـــة التنفيـــ  علـــل أ  يكـــو  اجملـــال أو املوضـــو  احملـــوري األول يف عـــام  -91
للجنـــة بـــاريس املعنيـــة ببنـــاء القـــدرات )جلنـــة بـــاريس( هـــو أنشـــطة بنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل تنفيـــ  

 املسا ات احملددة وطنياا يف سياق اتفاق باريس. 

ت التشــغيلية التاليــة ل ليــة املاليــة  واتفقــت هيئــة التنفيــ  أيضــاا علــل دعــوة ممثلــي الكيانــا -92
واهليئــات املنشــ ة مبوجــب التفاقيــة إىل املشــاركة يف الجتمــا  األول للجنــة بــاريس الــ ي ســيعقد 

 (: 2017بالت امن م  الدورة السادسة واألربعن لكل من اهليئتن الفرعيتن )يف أيار/مايو 

 مرف  البيئة العاملية؛ )أ( 

 للمنا ؛الصندوق األخضر  )ب( 

 ؛جلنة التكيف )ج( 

 فري  اخلرباء املعي ب قل البلدا  منوا؛  )د( 

 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛ )ه( 

 اللجنة التنفي ية املعنية بالتكنولوجيا.  )و( 

واتفقت هيئة التنفي  ك ل  علـل دعـوة ممثلـي اهليئـات األخـرى املنشـ ة مبوجـب التفاقيـة  -93
ل ليــة املاليــة إىل يبديــد ممثلــن مــن أجــل التعــاو   حســب القتضــاء  بشــ    والكيانــات التشــغيلية

أنشـــطة  ـــددة تتصـــل بعمـــل جلنـــة بـــاريس  وتشـــج  بوجـــه خـــاب علـــل مشـــاركة ممثـــل عـــن مركـــ  
  املنا  يف الجتما  األول للجنة باريس. ياوشبكة تكنولوج

 تأثير تنفيذ تدااير التصدي -عشر خخوس
 ال(من جدول األعم 15لبند ا)

 الل ل تارنخوج ال حّاد ال نتدى -ألف 

 (األعمال جدول من( أ)15 الفرعي البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -94
 FCCC/SB/2016/INF.2عليهـــــــا الوثيقتـــــــا   وُعرضـــــــتيف اجلـــــــ ء الثـــــــاي مـــــــن جلســـــــتها الثانيـــــــة. 

 البنــد هــ ا يف النظــر علــل التنفيــ  هيئــة اتفقــت األوىل  اجللســة ويف. FCCC/FCCC/TP/2016/7و
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)أ( من جدول أعمـال هيئـة املشـورة وعلـل 9األعمال إىل جانب البند الفرعي  دولج من الفرعي
لبجراء املعمول به يف إطار فريـ  اتصـال يشـ   يف رئاسـته رئـيس هيئـة اا عقد املنتدى احملسن وفق

نفي  ورئيس هيئة املشورة  السيد كارلوس فولر )بلي ( والسيدة ناتاليا كوشكو )أوكرانيا( والسـيد الت
 جــدول مــن الفرعــي البنــد هــ ا يف النظــر علــلاا أيضــ التنفيــ  هيئــة واتفقــتمــاركو )بنمــا(.  يأنــدر 

)ب( مــن 9دول أعماهلــا والبنــد الفرعــي جــ مــن( ب)15 الفرعــي البنــد يف النظــر عقــب األعمــال
 يف التنفيـــــ  هيئــــة نظـــــرت الثانيــــة  اجللســـــة مــــن الثـــــاي اجلــــ ء ويفجــــدول أعمـــــال هيئــــة املشـــــورة. 

 أدنا  واعتمدهتا. لواردةا الستنتاجات

 االستنتخجخت -2 

ــن املعــي بتــ ثري تنفيــ -95   عقــدت هيئــة التنفيــ  وهيئــة املشــورة الجتمــا  الثــاي للمنتــدى احملسَّ
 .(71)تدابري التصدي  وذكَّرتا بربنامج العمل املتعل  بت ثري تنفي  تدابري التصدي

بشـــ   اآلراء واخلـــربات  (72)ونظـــرت هيئـــة التنفيـــ  وهيئـــة املشـــورة يف تقريـــر حلقـــة العمـــل -96
املتعلقـــة بـــالتنوي  والتحـــول القتصـــادين  والنتقـــال العـــادل للقـــوى العاملـــة  وإ ـــاد فـــرب العمـــل 

  2016تشـــرين األول/أكتـــوبر  4إىل  2اجليـــد  الـــ  عقـــدت يف الدوحـــة يف الفـــ ة مـــن الالئـــ  و 
 عن امتناهنما حلكومة قطر لستضافتها حلقة العمل ه  . اوأعربت

وأحاطت هيئة التنفي  وهيئة املشورة علماا باآلراء ال  أعربت عنهـا األطـرا  واملنظمـات  -97
 القتصـادي  والتحـول القتصـادي  التنويـ  بشـ    (73)هااملعتمدة بصفة مراقب  الواردة يف تقارير 

 6و 1 الفقــرتن مراعــاة مــ  واجليــد  الالئــ  العمــل فــرب وإ ــاد العاملــة  للقــوى العــادل والنتقــال
   يف سياق التنمية املستدامة  من أجل تنفي  أعمال املنتدى احملسَّن.21-/م أ11من املقرر 

ـــة التنفيـــ  وهيئـــة  -98 ـــاء املنتـــدى بشـــ   حلقـــة العمـــل وعقـــدت هيئ املشـــورة مناقشـــات يف أثن
أعال   واتفقتا علـل النهـوض بالعمـل التقـي املتعلـ  بتـ ثري تنفيـ  تـدابري  96املشار إليها يف الفقرة 

الســـتجابة بتشــــكيل فريـــ  خــــرباء تقنيـــن خمصــــ   تمـــ  أثنــــاء الـــدورة خــــالل الـــدورة السادســــة 
ورة. واتفقتا أيضاا علل أنه ينبغي لفري  اخلرباء التقنين املخصـ  هليئة التنفي  وهيئة املش بعنواألر 

 يف سياق التنمية املستدامة. (74)التوس  يف تناوله العمل التقي بش   جمالت برنامج العمل

واتفقت هيئة التنفي  وهيئة املشورة ك ل  علل أ  ينظـر فريـ  اخلـرباء التقنيـن املخصـ   -99
 يوم واحد لكل جمال. -ا ملدة يومن يف جمايل برنامج العمل ه 

__________ 

   املرف  األول.FCCC/SBSTA/2016/2  املرف  الثاي  والوثيقة FCCC/SBI/2016/8انظر الوثيقة  (71)

(72) FCCC/SB/2016/INF.2. 
 املقدمــة واإلســهامات. <http://unfccc.int/5900.php>البيانــات املقدمــة مــن األطــرا  متاحــة يف الــرابط التــايل:  (73)

 .<http://unfccc.int/7478.php>: التايل الرابط علل متاحة مراقب بصفة املعتمدة املنظمات من

 .5  الفقرة 21-/م أ11املقرر  (74)
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وطلبت هيئة التنفي  وهيئة املشورة إىل األطرا  أ  يبيل إىل األمانة  عـن طريـ  منسـقي  -100
شـــبارب/  28 لـــول  (75)اجملموعـــات اإلقليميـــة  أاـــاء مرشـــحيها مـــن اخلـــرباء وفقـــاا لالختصاصـــات

ملــــؤهالت واخلــــربات املطلوبــــة  ينبغــــي أ  يكــــو  لــــدى اخلــــرباء ا أنــــه إىل وأشــــارتا. 2017فربايــــر 
أعـال .  98يقل عن مخس سنوات من اخلربة املهنيـة بشـ   املسـائل املشـار إليهـا يف الفقـرة  ل وما

 املوقــ  يف املعينــن اخلــرباء ثيــ  قائمــة نشــر األمانــة إىل أيضــاا  املشــورة وهيئــة التنفيــ  هيئــة وطلبــت
 .2017آذار/مارس  15لول   لالتفاقية الشبكي

وطلبـــت هيئـــة التنفيـــ  وهيئـــة املشـــورة إىل رئيســـيهما دعـــوة املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة  -101
املعنيـــة  مبـــا يف ذلـــ  مـــؤطر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة  وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي  

 .هاومنظمة العمل الدولية  واليباد الدويل لنقابات العمال وغريها  إىل تعين خبريين لكل من

ـيه  -102 واتفقت هيئة التنفي  وهيئة املشورة علل أ  يعنن فريـ  اخلـرباء التقنيـن املخصـ  رئيسي
ـــن يف الـــدورة السادســـة  املشـــارِكنن عنـــد افتتـــاح فريـــ  التصـــال لالجتمـــا  الثالـــث للمنتـــدى احملسَّ

 واألربعن هلاتن اهليئتن.

ي تارنرررخوج ع لررر  تت خئفررر  ال نتررردى ال لنررري اترررأثير تنفيرررذ تررردااير التصرررد طرائرررا -اخء 
 ا  جب اتفخق اخهيس

 (األعمال جدول من( ب)15 الفرعي البند)

 ال داتالت -1 

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -103
 هـ ا يف رالنظـ علل األوىل  جلستها يف املشورة  هيئة واتفقتيف اجل ء الثاي من جلستها الثانية. 

 دالبنــ يف النظـر وعقـب أعماهلـا جـدول مـن( ب)9 الفرعـي البنـد مـ  مشـ كة بصـورة الفرعـي البنـد
)أ( مـــن جـــدول أعمـــال هيئـــة 9)أ( مـــن جـــدول أعمـــال هيئـــة التنفيـــ  والبنـــد الفرعـــي 15الفرعـــي 
اجللســة الثانيــة  نظــرت هيئــة التنفيــ  يف الســتنتاجات الــواردة أدنــا   مــن الثــاي اجلــ ء ويفاملشــورة. 

ــــة رئــــيس أبلــــ  ذاهتــــا  اجللســــة ويفواعتمــــدهتا.   يســــريم إىل ســــيطلب ب نــــه األطــــرا  التنفيــــ  هيئ
 يف إليهـا املشـار األفكـار م كرة إعداد يف املشورة هيئة ورئيس مساعدته (76)املشاورات غري الراية

 أدنا . 105 الفقرة

__________ 

(75) FCCC/SBI/2016/8املرف  الثالث  و  FCCC/SBSTA/2016/2.املرف  الثاي   

 .أعال  94 الفقرة انظر (76)
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 االستنتخجخت -2 

نظــــرت هيئــــة التنفيــــ  وهيئــــة املشــــورة يف املعلومــــات املقدمــــة مــــن األطــــرا  واملنظمــــات  -104
   ورحبتا باآلراء املعرب عنها بش   ه ا البند الفرعي من جدول األعمال.(77)املراقبة

آذار/  31وطلبـــــت هيئـــــة التنفيـــــ  وهيئـــــة املشـــــورة إىل رئيســـــي اهليئتـــــن أ  يعـــــدا  لـــــول  -105
  بــدعم مــن األمانــة  مــ كرة أفكــار بشــ   اآلراء الــ  أعربــت عنهــا األطــرا   يف 2017 مــارس

أعــال  ويف املناقشــات ســالفة الــ كر  فيمــا يتعلــ  بطرائــ   104املســا ات املشــار إليهــا يف الفقــرة 
بتــ ثري تنفيــ  تــدابري التصــدي وبرنــامج عملــه ومهامــه مبوجــب اتفــاق بــاريس  املشــار  املعــياملنتــدى 

  هبـد  تيسـري إجـراء امل يـد مـن املناقشـات بشـ هنا بـن 21-/م أ1من املقـرر  34ا يف الفقرة إليه
 هليئة املشورة. 46هليئة التنفي  والدورة  46األطرا  يف الدورة 

 ود ارتت ك ل كي ت  3ود ال خر   14خلفقر  ا ال تللقة ال اخئل -جيم 

 (األعمال جدول من( ج)15 الفرعي البند)

 10-/  أ1  ال حرم في تنفيذ ال قره التقد -رال 

 (األعمال جدول من( د)15 الفرعي البند)

 ال داتالت  

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستها األوىل وكـ ل   -106
 الــرئيس اقــ اح علــل التنفيــ  هيئــة اتفقــت األوىل  اجللســة ويفيف اجلــ ء الثــاي مــن جلســتها الثانيــة. 

جانـب  إىل التصـدي تدابري منتدى يف الفرعية البنود ه   إطار يف املوضوعية املناقشات تعقد ب  
)أ( من جدول األعمال. ويف اجل ء الثـاي مـن اجللسـة 15املناقشات اجلارية يف إطار البند الفرعي 

هـــ    الثانيـــة  أبلـــ  الـــرئيس هيئـــة التنفيـــ  أنـــه مل  ـــر التوصـــل إىل أي اســـتنتاجات  ـــددة بشـــ  
املسـائل  هـ  املسائل. وبناء علل اقـ اح مـن الـرئيس  وافقـت هيئـة التنفيـ  علـل مواصـلة النظـر يف 

 يف الدورة السادسة واألربعن هليئة التنفي . 

 ال اخئل الجناخنية تتغير ال نخخ -خرس عشرس
 (األعمال جدول من 16 البند)

 ال داتالت  

نظرت هيئة التنفي  يف ه ا البند من جدول األعمـال يف جلسـتها األوىل ويف اجلـ ء الثـاي مـن  -107
. FCCC/SBI/2016/MISC.2و FCCC/SBI/2016/INF.10جلســـتها الثانيـــة  وُعرضـــت عليهـــا الوثيقتـــا  

__________ 

واملعلومات املقدمـة مـن  <http://unfccc.int/5900.php>املعلومات املقدمة من األطرا  متاحة يف املوق  التايل:  (77)
 .<http://unfccc.int/7478.php> املنظمات املعتمدة بصفة مراقب متاحة يف املوق  التايل:
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 ارإطــــ يف األعمــــال جــــدول مــــن البنــــد هــــ ا يف النظــــر علــــل التنفيــــ  هيئــــة وافقــــت األوىل  اجللســــة ويف
رات غـــري رايـــة يشـــ   يف تيســـريها الســـيد مـــارتن هســـيو  )اليبـــاد األوروض( والســـيدة وينفريـــد مشـــاو 

لينظــر فيــه  شــرو  مقــررمب التنفيــ  هيئــة أوصــت الثانيــة  جلســتها مــن الثــاي اجلــ ء ويفليشــوما )كينيــا(. 
   .(78)مؤطر األطرا  يف دورته الثانية والعشرين ويعتمد 

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

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

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

 واخئل وخلية أخرى  -جيم 
 األعمال( )ج( من جدول17)البند 

 ال داتالت  

نظـرت هيئــة التنفيـ  يف هــ ا البنــد الفرعـي مــن جــدول األعمـال يف جلســتها األوىل وكــ ل   -108
ــــــاي مــــــن جلســــــتها الثانيــــــة.  ــــــتيف اجلــــــ ء الث  FCCC/SBI/2016/13 الوثــــــائ  عليهــــــا معروضــــــةا  وكان

 FCCC/SBI/2016/INF.14و FCCC/SBI/2016/INF.13و Add.1و FCCC/SBI/2016/INF.12و
. ويف اجللســـة األوىل  دعـــا الـــرئيس األمينـــة FCCC/SBI/2016/INF.19و FCCC/SBI/2016/INF.15و

. ويف اجللســة ذاهتــا  أحاطــت هيئــة (79)التنفي يــة  الســيدة باتريســيا إســبينواا  إىل خماطبــة هيئــة التنفيــ 
يف هــ   البنــود  باملعلومــات الــواردة يف الوثــائ  الــ  أعــدت للــدورة  ووافقــت علــل النظــراا التنفيــ  علمــ

 من جدول األعمال يف إطار فري  اتصال يرأسه السيد كونيهيتو شيمادا )اليابا (.  يةالفرع

ويف اجلــ ء الثــاي مــن اجللســة الثانيــة  أوصــت هيئــة التنفيــ  مبشــرو  مقــرر بشــ   املســائل  -109
ومبشـرو   (80)ملؤطر األطرا  املالية واملتعلقة باملي انية للنظر فيه واعتماد  يف الدورة الثانية والعشرين

الثانيـــة عشــرة ملـــؤطر  دورةمقــرر بشــ   املســـائل املاليــة واملتعلقـــة باملي انيــة للنظـــر فيــه واعتمـــاد  يف الــ
 . (81)األطرا  العامل بوصفه اجتما  األطرا  يف بروتوكول كيوتو

__________ 

 .22-/م أ21انظر املقرر  (78)
 .<unfccc.int/9950>البيا  متاح يف املوق  التايل:  (79)
   .22-/م أ23انظر املقرر  (80)

 .  12-/م أإ8 انظر املقرر (81)
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 ود االتفخقية 6شطة تنفيذ ال خر  التقخهير ال تللقة اأن -ثخود عشر
 (األعمال جدول من 18 البند)

 ال داتالت  

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

 واخئل أخرى -تخسو عشر
 (األعمال جدول من 19 البند)

 ال داتالت  

 ببيــا  وأدىلتنفيــ  يف هــ ا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جلســتها األوىل. نظــرت هيئــة ال -111
   .(82)را األط أحد ممثل

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

 اآلثخه اإلراهية تال تللقة اخل يزانية -1 

تقييمـاا أوليـاا ملـا ي تـب علـل يف اجل ء الثـاي مـن اجللسـة الثانيـة  قـدمت ممثلـة عـن األمانـة  -112
ـــار إداريـــة ومتعلقـــة باملي انيـــة  وذلـــ  وفقـــاا ألحكـــام  الســـتنتاجات املعتمـــدة خـــالل الـــدورة مـــن آث

 من مشرو  النظام الداخلي املعمول به. 15 املادة

وأخطــرت هيئــة التنفيــ  بــ   املفاوضــات الــ  جــرت أثنــاء الــدورة طخضــت عــن عــدد مــن  -113
م يداا من الدعم من األمانة وتستل م بالتايل موارد إضافية ايادة علل املي انية  األنشطة ال  تقتضي

 :ييل ما األنشطة ه   وتشمل. 2017-2016األساسية واملي انية املواف  عليها لف ة السنتن 

مـــن جـــدول األعمـــال  "نــو  اجلـــنس وتغـــري املنـــا "  ســـيل م  16يف إطــار البنـــد  )أ( 
 و لدعم وتيسري املشاركة يف تنفي  األنشطة املتصلة بنو  اجلنس؛يور  320 000 طويل مببل 

)ج(  "املســائل املاليــة"  ستســتوعب األمانــة 17يف إطــار بنــد جــدول األعمــال  )ب( 
يف حدود املوارد املتاحة الحتياجات اإلضافية لانشطة ال  ستنف  يف ف ة السنتن احلالية لتع يـ  

 إعداد املي انية.الشفافية والكفاءة يف عملية 

__________ 

 .<unfccc.int/9950>البيا  متاح يف املوق  التايل:  (82)



FCCC/SBI/2016/20 

GE.17-01413 36 

يــورو أويل ويســتند إىل املعلومــات املتاحــة يف ذلــ   320 000أ  مبلــ  اا وذكــرت أيضــ -114
الوقـــت. وأعربـــت عـــن أملهـــا يف أ  تعـــول علـــل الســـخاء املســـتمر لاطـــرا  لتـــوفري طويـــل إضـــايف 

التنبـؤ الوقـت املناسـب وبطريقـة ميكـن  من جدول األعمـال يف 16لانشطة اجلارية يف إطار البند 
 دو  مسا ات تكميلية لن تتمكن األمانة العامة من تقدم الدعم املطلوب. نهبا  ألنه م

وأبلغت املمثلة هيئة التنفي  كـ ل  بـ   بعـال السـتنتاجات الـ  اعتمـدت يف هـ   الـدورة  -115
 مــن الحتياجــات اســتعراض وســيجري. 2017ســتكو  هلــا آثــار يف املي انيــة طتــد إىل مــا بعــد عــام 

 .املي انية لشؤو  املتبعة اإلجراءات سياق يف 2019-2018 السنتن لف ة ملواردا

 إغالق الدته  تتقرير الدته  -2 

ـــة التنفيـــ  يف مشـــرو  تقريـــر  -116 يف اجلـــ ء الثـــاي املســـت نف مـــن جلســـتها الثانيـــة  نظـــرت هيئ
الـرئيس  بمطـام تقريـر الدورة واعتمدته  وأذنت للمقرر أ  يقوم  مبساعدة من األمانـة وبتوجيـه مـن 

 الدورة وإتاحته جلمي  األطرا . 

والصــن   77  وأدىل ممثلــو اثــي عشــر طرفــاا ببيانــات ختاميــة  مبــا يف ذلــ  باســم جمموعــة ال -117
واجملموعة اجلامعة  واليبـاد األوروض  وجمموعـة السـالمة البيئيـة  واجملموعـة األفريقيـة  ويبـالف الـدول 
اجل ريـــة الصـــغرية  وأقـــل البلـــدا  منـــواا  ومنظومـــة تكامـــل أمريكـــا الوســـطل  والرابطـــة املســـتقلة لبلـــدا  

 غــري منظمــات ممثلــو ببيانــات أيضــاا  دىلوأأمريكــا الالتينيــة والكــاري  ويبــالف أمــم الغابــات املطــرية. 
لعماليــــة  ومنظمــــات غــــري حكوميــــة معنيــــة بشــــؤو  املــــرأة والقضــــايا اجلنســــانية  ا للنقابــــات حكوميــــة

ــــة معنيــــة با ــــة بالشــــباب  ومنظمــــات غــــري حكومي ومنظمــــات  لبيئــــة ومنظمــــات غــــري حكوميــــة معني
 .(84()83)الدورة إغالق وأعلن دعم من قدمته ما علل األطرا  الرئيس وشكرللشعوب األصلية. 

    

__________ 

ترد نصوب البيانات  مبـا فيهـا البيانـات غـري امللقـاة أثنـاء اجللسـة العامـة  يف البوابـة اإللك ونيـة لتقـدم التقـارير يف  (83)
 http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&years>املوقــــــــ  التــــــــايل: 

=2016&themes=Statements>. 
عن طري  البث الشبكي لالجتما  يف املوق  التايل:  ترد البيانات أيضاا  (84)

<http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-part-2>. 


