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 افتت ح الدورة -أوالا  
 (األعمال جدول من 1 البند)
ُعقــدت الــدورة ااامســة واألرباــو  لتهيئــة الفرعيــة لتملــورة الاتميــة والتكنولوجيــة )هيئــة  -1

  .2016تلرين الثاا/نوفمرب  15إىل  7مبرا ش، امللرب، يف الفنة من  امللورة( يف باب إغتغ
تلـــرين  7وافتـــتل الـــدورة رئـــيس هيئـــة امللـــورة، الســـيد  ـــارلوس فـــولر )بتيـــ (، يـــوم الثنـــني  -2

( هنلاريــا)  ــافهاوزر تيبــور بالســيد أيضــاا  ورحــب الثــاا/نوفمرب، ورحــب  ميــع األطــراف واملــراقبني.
  .هلا مقرراا ( وبرينسييب تومغ سا ) سانتانا فرنانديس مانويل أدريتو والسيد امللورة هيئة لرئيس نائباا 

 المس ئل التنظيمية -ث ني ا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 إقرار جدول األعم ل -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2 الفرعغ )البند

تلــرين الثــاا/نوفمرب، يف مــذ رة  7األوىل املاقــودة يف نظــرت هيئــة امللــورة، يف جتســتها  -3
  (.FCCC/SBSTA/2016/3من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت و روح  )

  :التالية بالصيلة األعمال جدول أُِقرّ  ذاهتا، اجلتسة ويف -4
 افتتاح الدورة. -1 

 :التنظيمية املسائل -2 
 جدول األعمال؛إقرار  )أ( 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس. )ج( 

 برنامم عمل نريوب املتاتري بت ثريات تلري املنا  والقابتية لتت ثر ب  والتكيف ما . -3 
 تقرير جلنة التكيف. -4 
ر املرتبتــة تقريــر التجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة املانيــة بااســائر واألرــرا -5 

 بت ثريات تلري املنا .
 تتوير التكنولوجيات ونقتها: -6 

التقريـــر الســـنوش امللـــنة لتجنـــة التنفيذيـــة املانيـــة بالتكنولوجيـــا ومر ـــ   (أ) 
  و بكة تكنولوجيا املنا ؛

  .باريس اتفاق من 10 املادة من 4 الفقرة مبوجب التكنولوجيا إطار (ب) 
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 بال راعة.القضايا املتاتقة  -7 
 املسائل املتاتقة بالاتم والستاراض: -8 

 البحوث واملراقبة املنهجية؛ (أ) 
ملــورة بلــ   الكيفيــة الــي ميكــن هبــا أ  تفيــد تقييمــات اهليئــة احلكوميــة  )ب( 

الدوليــة املانيــة بتلــري املنــا  يف عمتيــة اســتخالص احلصــيتة الاامليــة امللــار 
 باريس. من اتفاق 14إليها يف املادة 

 ت ثري تنفيذ تدابري التصدش: -9 
  الامل؛ وبرنامم احملّسن املنتدى (أ) 
طرائري املنتدى املاي بت ثري تنفيذ تـدابري التصـدش وبرنـامم عمتـ  ومهامـ   )ب( 

  مبوجب اتفاق باريس؛
  من بروتو ول  يوتو. 2من املادة  3املسائل املتاتقة بالفقرة  (ج) 

 القضايا املنهجية مبوجب التفاقية:  -10 
 واجهة بيانات غازات الدفيئة؛ (أ) 
النبااثــات النامجــة عــن الوقــود املســتخدم يف التــريا  والنقــل البحــرش  (ب) 

 الدوليني.
 القضايا املنهجية مبوجب بروتو ول  يوتو: -11 

لفقـرتني استخدام األرارغ وتليري اسـتخدام األرارـغ واحلراجـة مبوجـب ا )أ( 
 من بروتو ول  يوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة؛ 3من املادة  4و 3

التقاين ثاا أ سيد الكربو  وت ين  يف التكوينات اجليولوجية باعتبـار   (ب) 
 نلاطاا من أنلتة ملاريع آلية التنمية النظيفة. 

 :من اتفاق باريس 6املسائل املتاتقة باملادة  -12 
 6مـن املـادة  2م التااونية امللار إليها يف الفقرة هُ النـ  ل   إر ادات ب (أ) 

 ؛من اتفاق باريس
 4 الفقـرة مبوجـب املنلـ ة باآللية املتاتقة واإلجراءات والترائري القواعد (ب) 

  باريس؛ اتفاق من 6 املادة من
 من 8 الفقرة يف إليها امللار السوقية غري النُهم إطار يف عمل برنامم (ج) 

  .باريس اتفاق من 6 املادة
املــوارد املاليــة املقدمــة واملابــ ة عــن طريــري تــدخالت عامــة وفقــاا  حســاب طرائــري -13 

 .من اتفاق باريس 9من املادة  7لتفقرة 
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 التقارير املتاتقة باألنلتة األخرى: -14 
 مبوجـــب املقدمـــة لتماتومـــات التقـــي الســـتاراض عـــن الســـنوش التقريـــر (أ) 

 تقاريرهــا يف لالتفاقيــة األول املرفــري يف املدرجــة األطــراف مــن التفاقيــة
  الوطنية؛ بالغاهتا ويف السنتني فنة عن

التقرير السنوش عن الستاراض التقـي لقـوائم جـرد غـازات الدفيئـة املقدمـة  )ب( 
  من األطراف املدرجة يف املرفري األول لالتفاقية؛

التقرير السنوش عن السـتاراض التقـي لقـوائم جـرد غـازات الدفيئـة وغريهـا  )ج( 
ـــة  مـــن املاتومـــات املقدمـــة مـــن األطـــراف املدرجـــة يف املرفـــري األول لالتفاقي

  من بروتو ول  يوتو. 1من املادة  7وفقاا ملا هو حمدد يف الفقرة 
 .أخرى مسائل -15 
 .وتقرير الدورةالق الدورة إغ -16 

ويف اجلتسة نفسها، اتفقت هيئة امللـورة عتـأ أ  يبـدأ اإلدلء بالبيانـات باـد إقـرار جـدول  -5
 أدىل نـوفمرب،/الثـاا تلـرين 7 يف املاقـودتني والثانيـة األوىل اجلتسـتني ويف األعمال وانتـالق الامـل.

موعـــة األفريقيـــة، ووـــالف الـــدول اجل ريـــة الصـــلرية، اجمل باســـم ذلـــ  يف مبـــا طرفـــاا، 17 ممثتـــو ببيانـــات
واجملموعـــة الاربيـــة، ومنظومـــة تكامـــل أمريكـــا الوســـتأ، وائـــتالف بتـــدا  اللابـــات املتـــرية، و موعـــة 

والصـــني، والرابتـــة املســـتقتة  77الســـالمة البيئيـــة، والوـــاد األوروب ودولـــ  األعضـــاء، و موعـــة الــــ 
ييب، وأقــــل البتــــدا  جملــــواا، واجملموعــــة اجلاماــــة، و موعــــة أخــــرى مــــن لبتــــدا  أمريكــــا الالتينيــــة والكــــار 

 ملر ـ  الستلـارش واجملتـس بالتكنولوجيـا، املانيـة التنفيذية التجنة ممثتو أيضاا  ببيانات وأدىل األطراف.
 األرض، رصــــد بســــواتل املانيــــة والتجنــــة املنــــا ، لرصــــد الاــــاملغ والنظــــام املنــــا ، تكنولوجيــــا و ــــبكة
ريا  املــدا الــدوا، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، ومكتــب  ــؤو  الفضــاء ااــارجغ التــابع التــ ومنظمــة

   .(1)األمم املتحدة لتبيئةلألمم املتحدة، وبرنامم 

 تنظيم أعم ل الدورة -ب ء 
 (األعمال جدول من( ب)2 الفرعغ البند)
يف هــذا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف جتســتها األوىل الــي  امللــورةنظــرت هيئــة  -6

م أعمــال الــدورة الــي ُنلــرت عتــأ وجــ  فيهــا الــرئيس النتبــا  إىل املــذ رة اإلعالميــة املتاتقــة بتنظــي

__________ 

نصــــــوص البيانــــــات، مبــــــا فيهــــــا تتــــــ  الــــــي ل تقــــــدم خــــــالل اجلتســــــة الاامــــــة ومنهــــــا حمارــــــر التقــــــارير اللــــــفوية  (1)
ممثتـــــــغ جلنـــــــة التكيـــــــف والتجنـــــــة التنفيذيـــــــة آلليـــــــة وارســـــــو الدوليـــــــة املانيـــــــة بااســـــــائر واألرـــــــرار  مـــــــن املقدمـــــــة
املنـــــــــا ، متاحـــــــــة عتـــــــــأ بوابـــــــــة تقـــــــــد  املاتومـــــــــات يف املوقـــــــــع اللـــــــــبكغ التـــــــــاا:  تلـــــــــري بتـــــــــ ثريات املرتبتـــــــــة

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&years=2016

&themes=Statements>  . 
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 املنــدوبني انتبــا  الــرئيس ووّجــ  .(2)عتــأ اإلنننــت لــدورة ااامســة واألرباــني هليئــة امللــورةاصــفحة 
م يـو  مـن 00/13 السـاعة هـو اجملموعـات مجيع أعمال لختتام احملدد النهائغ املوعد أ  إىل أيضاا 

تلرين الثاا/نوفمرب، واهلـدف مـن ذلـ  هـو رـما  إتاحـة ملـاريع السـتنتاجات يف  11اجلماة 
 مقـنح عتـأ وبنـاءا  تلرين  الثـاا/نوفمرب. 14الوقت املناسب لتجتسة الاامة ااتامية يوم الثنني 

الـي  لالسـتنتاجات ووفقـاا  األسـاس هـذا عتـأ قـدماا  املضـغ عتـأ امللـورة هيئـة اتفقـت سة،الرئي من
بلـــ   اختتـــام املفاورـــات يف الوقـــت  (3)ســـبري أ  اعتمـــدهتا اهليئـــة الفرعيـــة لتتنفيـــذ )هيئـــة التنفيـــذ(

  املناسب وممارسات الامل ذات الصتة.

 انتخ ب أعض ء المكتب غير الرئيس -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعغ 

يف جتستيها األوىل والثالثة  من جدول األعمال نظرت هيئة امللورة يف هذا البند الفرعغ -7
 ملـرو  مـن 27 باملـادة الـرئيس ذّ ـر األوىل، اجلتسـة ويف تلرين الثاا/نوفمرب. 14املاقودتني يف 

 ويف .ومقررهـا رئيسـها نائـب امللـورة هيئـة تنتخب أ  عتأ تنص الي ب ، املامول الداختغ النظام
 يحات. الن  بل   جارية امللاورات أ  إىل الفرعية اهليئة أ ارت نفسها، اجلتسة

الثالثــــة، الســــيد  ــــافهاوزر نائبــــاا لتــــرئيس والســــيد  جتســــتهايف  ،وانتخبــــت هيئــــة امللــــورة -8
 فرنانديس سانتانا مقرراا. 

نيروبرري المتعلررأ بتررأثيرا  تغيررر المنرر خ والق بليررة للتررأثر برر  برنرر مع عمررل  -ث لث ا  
 والتكيف مع  

 من جدول األعمال( 3)البند 

 المداوال  -1 
نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل  -9

 األوىل جتسـتها يف واتفقـت .FCCC/SBSTA/2016/INF.10 الوثيقـة عتيها ماروراا  و ا  والثالثة.
 تيســريها يف يتلــارة رمسيـة غــري ملــاورات إطـار يف األعمــال جـدول مــن البنــد هـذا يف النظــر عتـأ
 يات املتحدة األمريكيـة( والسـيد آينـو  نيلـات )بـنلالديش(.الول) دسوزا  ريين السيدة من  ل

  .واعتمدهتا التالية الستنتاجات يف الثالثة جتستها يف ونظرت

__________ 

(2) <www.unfccc.int/9679>.   
(3) FCCC/SBI/2014/8 221-218و 213، الفقرات.  
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 االستنت ج   -2 
رحبـت هيئـة امللـورة بـالتقرير املتاتـري بالتقــدم احملـرز يف تنفيـذ أنلـتة برنـامم عمـل نــريوب  -10

(4)  )برنامم عمل نريوب(املتاتري بت ثريات تلري املنا  والقابتية لتت ثر ب  والتكيف ما
 ؛

املنظمــات اللــريكة لربنــامم عمــل نــريوب وأعربــت هيئــة امللــورة عــن تقــديرها ملــا قدمتــ   -11
واملنظمـات األخـرى ذات الصـتة مـن إسـهامات يف األنلـتة املنفـذة يف إطـار برنـامم عمـل نـريوب 

  أعال . 10امللار إليها يف الفقرة 
ونوهت هيئة امللورة باإلسهامات املقدمة من األطراف واملنظمات اللـريكة لربنـامم عمـل  -12

مـــات األخـــرى ذات الصـــتة بلـــ   مـــا قامـــت بـــ  مـــؤخراا مـــن عمـــل يف  ـــال التـــ ثريات نـــريوب واملنظ
يم املنتـــدى املناخيـــة عتـــأ صـــحة اإلنســـا  وأ ـــارت إىل أ  هـــذ  األنلـــتة ظثـــل أساســـاا مفيـــداا لتنظـــ

 .(5)الاا ر جلهات التنسيري
الاا ـرة ملنتـدى ورحبت هيئة امللورة بـاحلوار التفـاعتغ الثـرش والبنـاء الـذش دار خـالل اجلتسـة  -13

جهات التنسيري فيما بني األطراف واملنظمات اللريكة لربنامم عمـل نـريوب واملنظمـات األخـرى ذات 
الصتة واارباء الصحيني بل   الت ثريات املناخية عتأ الصحة البلـرية، وذلـ  وـت التوجيهـات الاامـة 

ولحظــت هيئــة امللــورة مــع  .(6)هليئــةا لــرئيس هيئــة امللــورة بــالقنا  مــع الــدورة ااامســة واألرباــني هلــذ 
التقــدير الامــل الواســع النتــاق الــذش تقــوم بــ  األطــراف واملنظمــات لتتصــدش لتــ ثريات تلــري املنــا  يف 
   احلارر واملستقبل عتأ الصحة، ورحبت باحلوار املتاتري باإلجراءات املبتكرة لتتصدش هلذ  الت ثريات.

تاـــد، بالتلـــاور مـــع امللـــار ني يف منتـــدى جهـــات  وطتبـــت هيئـــة امللـــورة إىل األمانـــة أ  -14
التنســــيري، ورقــــة توليفيــــة، اســــتناداا إىل املاتومــــات الــــي قــــدمتها األطــــراف واملنظمــــات اللــــريكة يف 

أعال  وخالل املنتـدى الاا ـر جلهـات التنسـيري، لكـغ تنظـر  12امللار إليها يف الفقرة  املسامهات
 عتـأ امللـورة هيئـة ووافقـت (.2017رباـني )أيار/مـايو فيها هيئة امللورة يف دورهتـا السادسـة واأل

 .التنسيري جهات منتدى فاالية وسني سبل يف نفسها، الدورة يف تنظر، أ 
ورحبت هيئة امللورة باألنلتة التالية الـي ارـتتات هبـا األمانـة بالتاـاو  مـع املنظمـات  -15

الصــتة، اســتجابةا لتتوصــيات املقدمــة مــن اللـريكة لربنــامم عمــل نــريوب واملنظمــات األخــرى ذات 
جلنــة التكيـــف وفريــري ااـــرباء املاــي ب قـــل البتــدا  جملـــواا )فريــري ااـــرباء(، وأقــرت بـــ   هــذ  األنلـــتة 

 ع زت دور برنامم عمل نريوب يف تقد  الدعم املاريف ألعمال جلنة التكيف وفريري اارباء:

__________ 

(4) FCCC/SBSTA/2016/INF.10.  
ـــــــــــــــــــــــــــاا:  (5) املســـــــــــــــــــــــــــامهات املقدمـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن األطـــــــــــــــــــــــــــراف متاحـــــــــــــــــــــــــــة يف املوقـــــــــــــــــــــــــــع اللـــــــــــــــــــــــــــبكغ الت

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat

eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA>  واملســامهات املقدمــة مــن املنظمــات
  .<unfccc.int/7482>اللريكة يف برنامم عمل نريوب وغريها من املنظمات ذات الصتة يف املوقع التاا: 

 . <unfccc.int/9926>انظر  (6)
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قنيـة، بالتاـاو  مـع املنظمـات ذات الصـتة ال ناة مع فريري اارباء يف تنظـيم دورة ت )أ( 
ملناقلـة  2016اللريكة لربنـامم عمـل نـريوب، ُعقـدت يف إطـار ماـرض ختـف التكيـف الوطنيـة لاـام 

أفضـل الســبل ملراعــاة احتياجــات اجملتماــات احملتيــة واجلماعــات والــنظم اإليكولوجيــة الضــايفة يف عمتيــة 
 ؛(7)صياغة وتنفيذ ختف التكيف الوطنية

تنظيم جتسة لتدعيم  بكة الاالقات مـع املنظمـات اللـريكة لربنـامم عمـل نـريوب  )ب( 
هبـدف تيسـري  2016واملنظمـات ذات الصـتة، ُعقـدت يف إطـار ماـرض ختـف التكيـف الوطنيـة لاـام 

احلــوار بلــ   فــرص تقــد  مــدخالت لألنلــتة املنفــذة يف إطــار برنــامم عمــل نــريوب والتاــاو  بلــ   
 ؛(8)صياغة وتنفيذ ختف التكيف الوطنيةا أنلتة دعم عمتية األنلتة، ول سيم هذ 

اجلــانيب الــذش نظمتــ  جلنــة التكيــف أثنــاء الــدورة الراباــة واألرباــني  احلــدثدعــم  )ج( 
لكل من اهليئتني الفرعيتني لتناول مس لة إنلاء منتدى لتلرا ة مع املرا   اإلقتيمية هبـدف تقـد  

 ؛(9)األطراف من أجل وقيري التكيفمية الدعم التقي لتبتدا  النا
 (11)اجلاريــة وورقــة ماتومــات أساســية (10)إعــداد قائمــة جــرد ألعمــال الرصــد والتقيــيم )د( 

يف ذلــ  اللــ   لتقــدميها إىل الجتمــا  الاا ــر لتجنــة التكيــف، لكــغ توافــري هــذ  األخــرية عتــأ عمــل 
 إرايف بل   نظم الرصد والتقييم وتقييم الت ثريات.

هيئـة امللـورة أيضـاا بتوصـيات جلنــة التكيـف وفريـري ااـرباء فيمـا يتاتـري باألنلــتة ورحبـت  -16
التاليــة املقــرر تنفيـــذها يف إطــار برنــامم عمـــل نــريوب وطتبــت إىل األمانـــة أ  تنفــذ هــذ  األنلـــتة 

 وت توجي  رئيس هيئة امللورة:
مـة، بالتاـاو  إعداد نبذة عـن مجيـع احملافـل املوجـودة، مبـا يف ذلـ  الثلـرات القائ (أ) 

ة التكيــف يف مــع مر ــ  و ــبكة تكنولوجيــا املنــا ، هبــدف تقــد  تقريــر عــن التقــدم احملــرز إىل جلنــ
 ؛(12)اجتماعها الثاا علر

إ راة املنظمات اللـريكة لربنـامم عمـل نـريوب يف دعـم األنلـتة املختتفـة لفريـري  )ب( 
اارباء يف  ال تقد  الدعم التقي الاام إىل أقـل البتـدا  جملـواا، ويلـمل ذلـ  تنظـيم ماـارض إقتيميـة 
اتـــف التكيـــف الوطنيـــة؛ وتنظـــيم التـــدريب عتـــأ ختـــف التكيـــف الوطنيـــة؛ وإعـــداد دراســـات حالـــة 

__________ 

 . </http://napexpo.org/2016/sessions/parallel-special-events>انظر  (7)
 . 45، الفقرة FCCC/SBSTA/2016/INF.10انظر الوثيقة  (8)
  .<unfccc.int/9576>انظر  (9)
 /http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee>متاحــة يف املوقــع التــاا:  (10)

application/msexcel/ac10_5b_inventory_m_and_e.xls> . 
 . <unfccc.int/9653>، متاحة يف املوقع التاا: AC/2016/16الوثيقة  (11)
(12) FCCC/SB/2016/2 60، الفقرة.  



FCCC/SBSTA/2016/4 

GE.17-01278 10 

احملتيـة  باجملتماـات املتاتقـة العتبـارات بلـ   ماتومـات ورقـة وإعـدادتكيـف الوطنيـة؛ بل   ختـف ال
(13)والفئات والنظم اإليكولوجية الضايفة يف سياق عمتية ورع ختف التكيف الوطنية وتنفيذها

.  
ورحبــت هيئــة امللــورة  ــذل  بتنظــيم حتقــات عمــل لتحديــد األولويــات امــس منــاطري  -17

إطار مبادرة ليما لتماارف املتاتقة بـالتكيف، ر ـ ت اثنتـا  منهـا عتـأ أقـل البتـدا  جملـواا، فرعية يف 
واثنتــا  عتــأ أفريقيــا، وواحــدة عتــأ الــدول اجل ريــة الصــلرية الناميــة، ورحبــت بوجــ  خــاص  تقــي 

ملر ـ  يماليا وبتدا  ج ر احمليف اهلنـدش بالتاـاو  مـع ايف اهل وش   مل نُظِّمتا مؤخراا ملنتقة هندوع
الــدوا لتتنميــة املتكامتــة لتجبــال واملاهــد الــدوا إلدارة امليــا ، عتــأ التــواا. وباإلرــافة إىل ذلــ ، 
رحبت هيئة امللورة بالت ام برنامم األمـم املتحـدة لتبيئـة، عـن طريـري  ـبكة التكيـف الاامليـة التاباـة 

تقــة بــالتكيف يف منــاطري لــ ، بالتاــاو  مــع اللــر اء مــن أجــل النهــوض مببــادرة ليمــا لتماــارف املتا
 . (14)م إجراءات التكيففرعية أخرى هبدف سد الثلرات املارفية الي ظثل عقبات أما

واســــتنتجت هيئــــة امللــــورة أ  األنلــــتة املنفــــذة يف إطــــار برنــــامم عمــــل نــــريوب، وفقــــاا  -18
مــة مــن فريــري مبــا يف ذلــ  التوصــيات املقد ،(15)الراباــة واألرباــني هليئــة امللــورةلســتنتاجات الــدورة 

اارباء وجلنة التكيف، ينبلغ تنفيذها عتأ حنو يا ز دور برنامم عمـل نـريوب بوصـف  مر ـ اا مارفيـاا 
 يدعم اإلجراءات املا زة املتاتقة بالتكيف.

وطتبـت هيئــة امللــورة إىل األمانـة أ  تستكلــف، يف ســياق تنفيـذ األنلــتة امللــار إليهــا  -19
رئــــيس هيئــــة امللــــورة، فــــرص تا يــــ  اللــــرا ات مــــع املرا ــــ   أعــــال ، ووــــت توجيــــ  18يف الفقــــرة 

واللــــبكات اإلقتيميــــة، واحلكومــــات احملتيــــة والســــتتات البتديــــة، والقتــــا  ااــــاص، واملنظمــــات 
الاتميـــة، والـــدوائر األ ادمييـــة، واملنظمـــات املمثتـــة لتمجتماـــات األصـــتية والتقتيديـــة، واجلماعـــات 

ومنظمــات اللــباب، ووســائف اإلعــالم اجلمــاهريش، وتا يــ  الروحيــة والدينيــة، والفئــات اجلنســانية، 
  الروابف مع أهداف التنمية املستدامة الي حددهتا األمم املتحدة،  سب القتضاء.

 تقرير لجنة التكّيف -رابع ا  
 (األعمال جدول من 4 البند)

 المداوال   
مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل  نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ -20

عتـــأ  األوىل، جتســـتها يف، واتفقـــت .FCCC/SB/2016/2 الوثيقـــة عتيهـــا مارورـــاا  و ـــا  والثالثـــة.
مـن جـدول أعمـال هيئـة التنفيـذ يف  10النظر يف هذا البند من جدول األعمـال إىل جانـب البنـد 
 وردانـــو ) نـــدا( والســـيد غوتفريـــد فـــو  ملـــاورات غـــري رمسيـــة يلـــنة يف تيســـريها الســـيد خوليـــو  

__________ 

(13) FCCC/SBI/2016/18 61و 57و 46و 41و 31، الفقرات.  
 . <https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:31:3398643959867755::NO::P31_ID:461>انظر  (14)
(15) FCCC/SBSTA/2016/2 20-15، الفقرات.  
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، نظـرت هيئـة امللـورة أيضـاا يف مسـ لة اسـتاراض (16)األطراف مؤظر أ ار و ما غيمينلن )أملانيا(.
تقدم جلنة التكيف وأدائهـا، واتفقـت عتـأ أ  تُنـاق ش يف امللـاورات غـري الرمسيـة نفسـها. وأوصـت 

هـــذ  املســـائل لينظـــر فيـــ  مـــؤظر األطـــراف  هيئـــة امللـــورة، يف جتســـتها الثالثـــة، مبلـــرو  مقـــرر عـــن
(17)اتمد  يف دورت  الثانية والالرينوي

.  

ر تقريررر اللجنررة التنفيآليررة اليررة وارسررو الدوليررة المعنيررة ب لخسرر ئر واأل رررا -خ مس ا  
 المرتبطة بتأثيرا  تغير المن خ

 من جدول األعمال( 5)البند 

 المداوال   
هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جتســتيها األوىل والثالثــة املســت نفة نظــرت  -21

 واتفقــت، .FCCC/SB/2016/3ة الوثيقــ عتيهــا مارورــاا  و ــا  تلــرين الثــاا/نوفمرب. 15املاقــودتني يف 
 جــدول مــن 11 البنــد جانــب إىل األعمــال جــدول مــن البنــد هــذا يف النظــر عتــأ األوىل،تها جتســ يف
(  نـــدا) لفنـــدر بيـــث الســـيدة تيســـريها يف يلـــنة رمسيـــة غـــري ملـــاورات يف التنفيـــذ هيئـــة عمـــالأ

نظـرت هيئـة امللـورة أيضـاا يف  ،(18)طرافاأل مؤظر أ ار و ما (.أفريقيا جنوب) ويت  ألف والسيد
مســـ لة اســـتاراض آليـــة وارســـو الدوليـــة املانيـــة بااســـائر واألرـــرار املرتبتـــة بتـــ ثريات تلـــري املنـــا ، 
واتفقــت عتــأ أ  تُنــاق ش يف امللــاورات غــري الرمسيــة نفســها. وأوصــت هيئــة امللــورة، يف جتســتها 

ينظر فيهما مـؤظر األطـراف وياتمـدمها يف الثالثة املست نفة، مبلروعغ مقررين عن هاتني املس لتني ل
(19)دورت  الثانية والالرين

.  

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

التقريررر السررنوم المشررترة للجنررة التنفيآليررة المعنيررة ب لتكنولوجيرر  ومركرر  و رربكة  -ألف 
 جي  المن ختكنولو 

 من جدول األعمال()أ( 6)البند الفرعغ 

 المداوال   
نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل  -22

 عتـــأ األوىل،تها جتســـ يف، واتفقـــت .FCCC/SB/2016/1 الوثيقـــة عتيهـــا مارورـــاا  و ـــا  والثالثـــة.
__________ 

  .76، الفقرة FCCC/CP/2016/10انظر الوثيقة  (16)
   .22-/م أ5انظر املقرر  (17)
  .79، الفقرة FCCC/CP/2016/10انظر الوثيقة  (18)
   .22-/م أ4و 22-/م أ3انظر املقررين  (19)
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 هيئـة أعمـال جـدول مـن( أ)12 الفرعـغ البنـد جانـب إىل األعمال جدول من البند هذا يف النظر
آنــا مــور )النمســا( والســيد  - نفيــذ يف ملــاورات غــري رمسيــة يلــنة يف تيســريها الســيدة إلفريــد الت

 هــذ  عــن مقــرر مبلــرو  الثالثــة،تها جتســ يف امللــورة، هيئــة وأوصــت وا ــنتن زا اتــا )زمبــابوش(.
  .(20)والالرين نيةالثا دورت  يف وياتمد  األطراف مؤظر في  لينظر املس لة

 م  اتف ق ب ريس 10م  الم  ة  4ة إط ر التكنولوجي  بموجب الفقر  -ب ء 
 )ب( من جدول األعمال(6 الفرعغ )البند

 المداوال  -1 
 نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف جتســتيها األوىل والثالثــة. -23

 .FCCC/SBSTA/2016/MISC.4و FCCC/SBSTA/2016/INF.9 الوثيقتـــا  عتيهـــا مارورـــاا  و ـــا 
يف ملـاورات  مـن جـدول األعمـال ، يف جتستها األوىل، عتأ النظر يف هذا البنـد الفرعـغواتفقت

 جتســـتها يف ،امللــورة هيئــة ونظـــرت غــري رمسيــة يتلـــارة يف تيســريها الســيدة مـــور والســيد زا اتــا.
  .واعتمدهتا التالية الستنتاجات يف ،الثالثة

 االستنت ج   -2 
 4واصــتت هيئــة امللــورة مــداولهتا بلــ   ورــع إطــار التكنولوجيــا املنلــ  مبوجــب الفقــرة  -24

  من اتفاق باريس )ُيلار إلي  فيما يتغ بإطار التكنولوجيا(. 10من املادة 
التقــدير بـــاآلراء الــي قــدمتها األطـــراف بلــ   ورــع إطـــار وأحاطــت هيئــة امللــورة عتمـــاا مــع  -25

ومبذ رة املاتومات الي أعـدهتا األمانـة بلـ   رـبف األنلـتة واملبـادرات املتاتقـة بتتـوير  (21)التكنولوجيا
 .  (22)الي هلا صتة بتنفيذ اتفاق باريستكنولوجيا املنا  ونقتها يف إطار التفاقية وخارجها، 

رة ب مهية تا ي  التااو  وأوج  التـززر بـني األنلـتة واملبـادرات مـن أجـل وأقرت هيئة امللو  -26
 دعم تنفيذ اتفاق باريس.

واتفقت هيئة امللورة عتأ أّ  إطار التكنولوجيا ينبلغ أ  يكو  قصرياا ومقتضباا ومتوازنـاا  -27
 الوقت. و امالا وأ  يتيل قدراا من املرونة يسمل بالتكيف مع التلريات الي تترأ مع مرور

واتفقت هيئة امللورة أيضاا عتأ أ  اللرض من إطـار التكنولوجيـا هـو اللـرض املنصـوص  -28
 أ  ميكـــن التكنولوجيـــا إطـــار أ  ولحظـــت مـــن اتفـــاق بـــاريس. 10مـــن املـــادة  4عتيـــ  يف الفقـــرة 

 احملدثـة لتتلـريات بالتصـدش و فاءتـ  التكنولوجيا آلية عمل فاالية وسني يف اسناتيجياا  دوراا  يؤدش

__________ 

   .22-أ/م 5انظر املقرر  (20)
(21) FCCC/SBSTA/2016/MISC.4.  
(22) FCCC/SBSTA/2016/INF.9  وCorr.1.  



FCCC/SBSTA/2016/4 

13 GE.17-01278A 

ومـع الرييـة التويتـة  10 املـادة من 4 الفقرة مع يتفري مبا وذل  باريس، اتفاق يف املتوخاة لتتحول
  .10من املادة  1األجل لتتوير التكنولوجيا ونقتها امللار إليها يف الفقرة 

التكنولوجيـا  واتفقت هيئة امللورة  ذل  عتأ أ  تكو  املواريع الرئيسـية األوليـة إلطـار  -29
  اآليت:

 البتكار؛ )أ( 
 التنفيذ؛ )ب( 
 البيئات املواتية وبناء القدرات؛ )ج( 
 ة املصتحة؛بالتااو  وملار ة اجلهات صاح )د( 
 الدعم. )ه( 

 10ودعت هيئة امللورة األطراف واملراقبني وجهات مانية أخرى إىل أ  يقدموا،  تـول  -30
 . (23)ت مبادئ إطار التكنولوجيا وهيك، أراءهم بل   2017نيسا /أبريل 

واتفقــت هيئــة امللــورة عتــأ أ  تواصــل، يف دورهتــا السادســة واألرباــني، نظرهــا يف ورــع  -31
 الدورة. هذ  إطار التكنولوجيا، مراعيةا يف ذل  مداولت األطراف يف

 القض ي  المتعلقة ب ل راعة -س بع ا  
 من جدول األعمال( 7)البند 

 المداوال  -1 
 و ـا  نظرت هيئة امللورة يف هذا البند من جدول األعمال يف جتسـتيها األوىل والثالثـة. -32

 واتفقـت، .FCCC/SBSTA/2016/INF.6و FCCC/SBSTA/2016/INF.5 الوثيقتا  عتيها ماروراا 
 يتلـارة رمسية غري ملاورات يف األعمال جدول من البند هذا يف النظر عتأ األوىل، جتستها يف
 هيئــة ونظــرت (.فنتنــدا) غراهنــول هــايكغ والســيد( ســوازيالند) دلميــي إميانويــل الســيد تيســريها يف

  لثة يف الستنتاجات التالية واعتمدهتا.الثا جتستها يف امللورة

 االستنت ج   -2 
، أعماهلــا بلــ   القضــايا 17-/م أ2مــن املقــرر  75واصــتت هيئــة امللــورة، وفقــاا لتفقــرة  -33

   .FCCC/SBSTA/2014/2د( من الوثيقة -)أ85املتاتقة بال راعة يف اجملالت امللار إليها يف الفقرة 

__________ 

ينبلــــــــــــغ لألطــــــــــــراف أ  تقــــــــــــدم آراءهــــــــــــا عــــــــــــن طريــــــــــــري بوابــــــــــــة املســــــــــــامهات يف املوقــــــــــــع اللــــــــــــبكغ التــــــــــــاا:  (23)
<http://www.unfccc.int/5900> .وينبلغ لتمنظمات املاتمدة بصفة مراقبـة واجلهـات املانيـة األخـرى أ  ترسـل 

  .<secretariat@unfccc.int>امهاهتا بالربيد اإللكنوا إىل الانوا  التاا مس
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هيئـــة اســـتجابة لـــدعوة  (25)واملـــراقبني (24)وأحاطـــت عتمـــاا بـــاآلراء املقدمـــة مـــن األطـــراف -34
 . (26)يف دورهتا األرباني امللورة

نظرهـا يف التقـارير  ،(27)الثالثة واألرباـني هتاوفقاا لستنتاجات دور  ،وواصتت هيئة امللورة -35
ة واألرباـني املتاتقة  تقات الامل األربع الي ُعقدت بالت امن مـع دورتيهـا الثانيـة واألرباـني والراباـ

 . (28)ورحبت بتت  التقارير
امللــورة عتــأ مواصــتة نظرهــا يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف دورهتــا واتفقــت هيئــة  -36

 السادسة واألرباني.

 لقة ب لعلم واالستعراضالمس ئل المتع -ث من ا  
 من جدول األعمال( 8)البند 

 البحوث والمراقبة المنهجية  -ألف 
 (األعمال جدول من( أ)8 الفرعغ البند)

 المداوال  -1 
 نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف جتســتيها األوىل والثالثــة. -37

األوىل، عتأ النظر يف هذا البنـد الفرعـغ مـن جـدول األعمـال يف ملـاورات  جتستها يف واتفقت،
 غـــري رمسيـــة يتلـــارة يف تيســـريها الســـيدة آ  غـــوردو  )بتيـــ ( والســـيد ســـيتفا  مونـــدو  )فرنســـا(.

 نفســها، اجلتسـة ويف .واعتمــدهتا التاليـة السـتنتاجات يف الثالثــة جتسـتها يف امللــورة هيئـة ونظـرت
مبلـرو  مقـرر عـن هـذ  املسـ لة لينظـر فيـ  مـؤظر األطـراف وياتمـد  يف دورتـ   امللورة هيئة أوصت

(29)الثانية والالرين
.  

 ستنت ج  اال -2 
 الاــاملغ النظــام مــن  ــل ممثتــو هبــا أدىل الــي البيانــات التقــدير مــع امللــورة هيئــة لحظــت -38

ألرض، وفريـــري ا رصـــد بســـواتل املانيـــة التجنـــة باســـم األمريكيـــة املتحـــدة والوليـــات املنـــا ، ملراقبـــة
__________ 

(24) FCCC/SBSTA/2016/MISC.12 وAdd.1 . 
متاحة يف املوقع اللبكغ التاا:  (25)

<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_observers/items/7482.php> . 
(26) FCCC/SBSTA/2014/287 ، الفقرة.  
(27) FCCC/SBSTA/2015/5 20، الفقرة.  
(28) FCCC/SBSTA/2015/INF.6 وFCCC/SBSTA/2015/INF.7 وFCCC/SBSTA/2016/INF.5 

  .FCCC/SBSTA/2016/INF.6و
   .22-/م أ19انظر املقرر  (29)
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األرصــاد اجلويــة، ومكتــب  ــؤو  الفضــاء ااــارجغ التــابع لألمــم املتحــدة،  التنســيري املاــي بســواتل
(30)املنظمة الااملية لألرصاد اجلويةوالربنامم الااملغ لبحوث املنا ، و 

. 
ولحظــت هيئــة امللــورة احلاجــة إىل عقــد حتقــات عمــل إقتيميــة، عتــأ النحــو احملــدد يف  -39

، نظام املراقبة الاـاملغ لتمنـا : احتياجـات التنفيـذ 2016نا  ختة التنفيذ لتنظام الااملغ ملراقبة امل
ودعــت النظــام الاــاملغ لرصــد املنــا  إىل  ،(31)(2016مــا يتــغ بابــارة ختــة التنفيــذ )ُيلــار إليهــا في

مـع اللـر اء تنظيم حتقات الامل هذ ، مع مراعاة فائدة تنظيم حتقات الامل املـذ ورة بالتاـاو  
 . (32)ذوش الصتة

هيئة امللورة األطراف واملنظمات املانية عتأ الستفادة مـن الـدعم املتـاح عـن  و جات -40
طريري الكيانات التلليتية التاباة لآللية املالية، فضالا عن منظمات وقنوات مانية أخرى،  سـب 

املانيــة أيضــاا عتــأ  واملنظمــات األطــراف و ــجات .2016القتضــاء، لــدعم تنفيــذ ختــة التنفيــذ 
ل سيما البتدا  النامية، مبا فيهـا و تا ي   بكات وقدرات املراقبة واحلفاظ عتيها يف مجيع البتدا ، 

 أقل البتدا  جملواا والدول اجل رية الصلرية النامية.
دورات ودعت هيئة امللورة أمانة النظام الاـاملغ ملراقبـة املنـا  إىل اإلبـالك بلـكل منـتظم يف الـ -41

  .2016الالحقة هليئة امللورة،  سب القتضاء، عن التقدم احملرز يف تنفيذ ختة التنفيذ 
ـــرت هيئـــة امللـــورة باســـتنتاجاهتا يف دورهتـــا احلاديـــة واألرباـــني -42 ، و ـــجات التجنـــة (33)وذ َّ

ختــة  ىلإاملانيــة بســواتل رصــد األرض عتــأ أ  تقــدم اســتجابتها اللــامتة بوصــفها هيئــة فضــائية 
  (.2017يف الدورة الساباة واألرباني هليئة امللورة )تلرين الثاا/نوفمرب  2016التنفيذ 

نــا  املورحبــت هيئــة امللــورة باملســامهات الــي قــدمتها املنظمــة الاامليــة لألرصــاد اجلويــة:  -43
نلــــرة املنظمــــة الاامليــــة لألرصــــاد اجلويــــة بلــــ   غــــازات و ،(34)2015-2011الاــــاملغ يف الفــــنة 

بل   حالة املنـا  الاـاملغ  رصاد اجلوية إىل تقد  مسامهات، ودعت املنظمة الااملية لأل(35)يئةالدف
  بصورة منتظمة،  سب القتضاء، يف الدورات الالحقة هليئة امللورة.

__________ 

 . <http://www.unfccc.int/7528>متاح يف املوقع اللبكغ التاا:  (30)
 /http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation>بكيني التــــــاليني: متاحـــــة يف املـــــوقاني اللـــــ (31)

application/pdf/gcos_ip_10oct2016.pdf> و<http://gcos.wmo.int>.  
(32) FCCC/SBSTA/2015/5 25، الفقرة.  
(33) FCCC/SBSTA/2014/5 40، الفقرة.  
 /http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation>متــــاح يف املوقــــع اللــــبكغ التــــاا:  (34)

application/pdf/wmo_1179_statement2016_5years_web_en.pdf>.  
 /http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation>متــــاح يف املوقــــع اللــــبكغ التــــاا:  (35)

application/pdf/wmo_ghg_doc_num.php.pdf> :قائمـــة  امتـــة لتنلـــرات متاحـــة يف املوقـــع اللـــبكغ التـــاا .
<https://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/GHGbulletin.html>.   
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تلــــرين  8ظمتــــ  األمانــــة يف وأ ــــارت هيئــــة امللــــورة إىل يــــوم ماتومــــات األرض الــــذش ن -44
ي  رئيس هيئة امللورة، وأ ارت أيضاا إىل أ  رئـيس هيئـة امللـورة ، وت توج2016نوفمرب الثاا/

وإتاحتـــ  قبـــل اناقـــاد الـــدورة السادســـة واألرباـــني  احلـــدث ار تقريـــر مـــوج  بلـــ   هـــذاياتـــ م إصـــد
 أثنــاء مماثتــة أحــداث تنظــيم إىل األمانــة دعــوة يف النظــر إىل األطــراف امللــورة هيئــة ودعــت لتهيئــة.
ن األطــراف. ودعــت األطــراف إىل مـ املقدمــة املســامهات إىل اسـتناداا  ،2016 التنفيــذ ختــة تنفيـذ

  لـورة ) ـانو  األول/بل   هذ  املس لة  تـول الـدورة التاسـاة واألرباـني هليئـة امل سامهاتتقد  م
  .(36)(2018ديسمرب 

واعنفت هيئة امللورة بدور الربنـامم الاـاملغ لبحـوث املنـا  و تمـع البحـوث األوسـع يف  -45
، هبــدف دعــم اتــاذ 2016املتلــريات املناخيــة األساســية اجلديــدة، احملــددة يف ختــة التنفيــذ  ورـع

  القرارات املتاتقة بالتكيف والتخفيف.
 ــغ ينظــر فيــ  مــؤظر   2016مبلــرو  مقــرر بلــ   ختــة التنفيــذ  امللــورةوأوصــت هيئــة  -46

  .(37)األطراف وياتمد  يف دورت  الثانية والالرين

ة الحكوميرة الدوليرة الهيئر تقييمر  الكيفية التي يمك  بهر  أن تفيرد  شأنب مشورة -ب ء 
المعنيررة بتغيررر المنرر خ فرري عمليررة اسررتخلع الحةرريلة الع لميررة المشرر ر إليهرر  فرري 

  م  اتف ق ب ريس 14الم  ة 
 (األعمال جدول من( ب)8 الفرعغ البند)

 المداوال  -1 
الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد  -47

، يف جتســتها األوىل، عتــأ النظــر يف هــذا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف واتفقــت والثالثــة.
ملاورات غري رمسية يتلارة يف تيسريها السيدة باسيونس دامبي )ماا( والسـيد فرانـ  مـا لفر  

  .واعتمدهتا التالية الستنتاجات يف الثالثة جتستها يف امللورة هيئة ونظرت )آيرلندا(.

 االستنت ج   -2 
، نظرت هيئة (38)استجابة لتولية الصادرة عن مؤظر األطراف يف دورت  احلادية والالرين -48

 املانيــة الدوليــة احلكوميــة الكيفيــة الــي ميكــن هبــا أ  تفيــد تقييمــات اهليئــة بلــ   ملــورةامللــورة يف 
  .من  14باملادة  عمالا  باريس اتفاق لتنفيذ الااملية احلصيتة استخالص عمتية يف املنا  بتلري

__________ 

  .<http://www.unfccc.int/5900>ينبلغ لألطراف أ  تقدم آراءها عن طريري بوابة املسامهات التالية:  (36)
   .22-/م أ19انظر املقرر  (37)
   .100، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (38)
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 الكيفيــة بلــ   بامللــورة يتاتــري فيمــا األطــراف قــدمتها الــي بــاآلراء امللــورة هيئــة ورحبــت -49
(39)الااملية احلصيتة استخالص عمتية يف الدولية احلكومية اهليئة تقييمات تفيد أ  هبا ميكن الي

. 
وأقــرت هيئــة امللــورة بــ   نــواتم دورات التقيــيم الــي تضــتتع هبــا اهليئــة احلكوميــة الدوليــة  -50

ســتكو  مــدخالت رئيســية لامتيــة اســتخالص احلصــيتة الاامليــة وســتوفر أفضــل املاــارف الاتميــة 
 - تقــي واجتمــاعغاملتاحــة املتاتقــة بالسياســات دو  أ  وــددها، ممــا يتــيل تــوفري منظــور عتمــغ و 

 اقتصادش متكامل.
ولحظــــت هيئــــة امللــــورة أ  النــــواتم القادمــــة لــــدورة التقيــــيم السادســــة لتهيئــــة احلكوميــــة  -51

ســـتكو  مـــدخالت رئيســـية بالنســـبة لتامتيـــة األوىل لســـتخالص احلصـــيتة الاامليـــة يف  (40)الدوليـــة
 يف متاحـة ستصـبل الدوليـة احلكومية لتهيئة السادسة التقييم دورة نواتم ب   وأقرت .2023 عام

دورة التقيــيم السادســة  توقيــت أ  إىل وأ ـارت .(41)2022-2018 الفــنة خــالل خمتتفــة مراحـل
 مع الامتية األوىل لستخالص احلصيتة الااملية. لذل  متسقاا كو  ة احلكومية الدولية سيلتهيئ

اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة القارـــغ ب خـــذ نتـــائم الـــدورة  (42)بقـــرار امللـــورة هيئـــة ورحبـــت -52
احلادية والالرين ملـؤظر األطـراف باـني العتبـار عنـد وديـد برنـامم عمتهـا ونواةهـا لـدورة التقيـيم 
السادسة. و جات هيئة امللورة اهليئة احلكومية الدولية عتأ إيالء اهتمام خـاص لتامتيـة األوىل 

عنــد وديــد نتــاق تقريــر تقييمهــا الســادس، آخــذة يف العتبــار أ  لســتخالص احلصــيتة الاامليــة 
عمتية استخالص احلصيتة الاامليـة سـتقيم التقـدم اجلمـاعغ احملـرز حنـو وقيـري غـرض اتفـاق بـاريس 
وأهداف  التويتـة األجـل بتريقـة  ـامتة وتيسـريية، مـع مراعـاة مسـائل التخفيـف والتكيـف ووسـائل 

 وأفضل املاارف الاتمية املتاحة. التنفيذ والدعم، يف روء اإلنصاف
 (43)ولحظــت هيئــة امللــورة الــدعوة املوجهــة مــن اهليئــة احلكوميــة الدوليــة إىل احلكومــات -53

ذات األولوية مـن املاتومـات لتمسـاعدة يف توجيـ  وديـد نتـاق تقريـر  امن أجل وديد احتياجاهت
  التقييم السادس، و جات عتأ امللار ة يف الامتية.

__________ 

  .<http://unfccc.int/5900> متاحة يف املوقع اللبكغ التاا: (39)
، IPCC/XLIII-8و IPCC/XLIII-7و IPCC/XLIII-6انظــر مقــررات اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املانيــة بتلــري املنــا   (40)

  .<https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf>املتاحة يف املوقع اللبكغ التاا: 
مـن ااملتخـص املتاتـري باحلـدث ااـاص هليئـة امللـورة واهليئـة احلكوميـة الدوليـة عـن امللـورة بلـ    19انظر الفقـرة  (41)

الكيفيــة الــي ميكــن أ  ُتســتخد م هبــا تقييمــات اهليئــة احلكوميــة الدوليــة يف عمتيــة اســتخالص احلصــيتة الاامليــةا، 
 http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/specialevent>أ املوقــــــــع اللــــــــبكغ التــــــــاا: متــــــــاح عتــــــــ

_summaryreport_online.pdf>.   
، املتـــــاح يف املوقــــع اللـــــبكغ التـــــاا: IPCC/XLIII-5انظــــر مقـــــرر اهليئــــة احلكوميـــــة الدوليــــة املانيـــــة بتلـــــري املنــــا   (42)

<https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf>.  
، املتاحــــة يف املوقــــع اللــــبكغ التــــاا: 2016أيتول/ســــبتمرب  21املؤرخــــة  IPCC/AR6/16-5229انظــــر الرســــالة  (43)

<https://www.ipcc.ch/report/ar6/pdf/governments-relevant_topics_AR6.pdf>.   
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ولحظــــت هيئــــة امللــــورة احلاجــــة إىل وقــــت  ــــاف لضــــما   ــــفافية دورات التقيــــيم الاتمــــغ  -54
أ  تتتــب إىل أمانتهــا اإعــداد مقنحــات ملواءمــة  (44)وموثوقيتهــا، ورحبــت بقــرار اهليئــة احلكوميــة الدوليــة

الص أعمـــال اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة أثنـــاء إعـــداد تقريـــر التقيـــيم الســـابع مـــع احتياجـــات عمتيـــة اســـتخ
نصــوص عتيهــا يف اتفــاق بــاريس، وتقــد  هــذ  املقنحــات لتنظــر فيهــا يف دورة عامــة احلصــيتة الاامليــة امل

ا. و ــجات هيئــة امللــورة اهليئــة احلكوميــة 2018لتهيئــة احلكوميــة الدوليــة يف موعــد ل يتجــاوز عــام 
احلصـيتة الاامليـة الدولية عتأ مواصتة النظر يف هذ  املسـ لة هبـدف رـما  اسن ـاد عمتيـة اسـتخالص 

 دائماا يف الوقت املناسب ب فضل املاارف الاتمية املتاحة.
متيـة اسـتخالص ع مـن نتـائم أش يف النظـر إىل الدوليـة احلكوميـة اهليئة امللورة هيئة ودعت -55

الثلـرات احلصيتة الااملية ترى اهليئة احلكومية الدولية أهنا مهمـة لتوجيـ  تقييماهتـا املقبتـة، مبـا يف ذلـ  
 احملتمتة يف املاتومات الاتمية.

ووفرت هيئة امللورة، بناءا عتأ طتب مؤظر األطراف، ومبـا يتفـري مـع وليتهـا املنصـوص عتيهـا  -56
، امللـــورة التاليـــة بلـــ   الكيفيـــة الـــي ميكـــن أ  ُتســـتخد م هبـــا 21-/م أ1مـــن املقـــرر  100يف الفقـــرة 

مــن  14 عمتيــة اسـتخالص احلصـيتة الاامليــة امللـار إليهــا يف املـادة تقييمـات اهليئـة احلكوميــة الدوليـة يف
اتفاق باريس، وأقرت ب   مهمة وديد مصـادر املـدخالت املقدمـة لامتيـة اسـتخالص احلصـيتة الاامليـة 

 :21-/م أ1من املقرر  99سيضتتع هبا الفريري الاامل املخصص املاي باتفاق باريس وفقاا لتفقرة 
  ؛(45)تخالص الدروس من ااربات املاريةميكن اس )أ( 
ميكـن السـتفادة مـن إجـراء حـوار بـني األطـراف وخـرباء اهليئـة احلكوميـة الدوليــة  )ب( 

ــ ـــ  بلــ   النــواتم الـــي توصــتت إليهــا منتجـــات اهليئــة احلكوميــة الدوليـــة، ممــا ميكِّ ن مـــن تبــادل مر َّ
 لتماتومات الاتمية والتقنية بتريقة مفتوحة و فافة؛

قد يكو  من املفيد عقـد أحـداث خاصـة، عتـأ غـرار احلـدث ااـاص هليئـة امللـورة  ج() 
 ؛2016أيار/مايو  18واهليئة احلكومية الدولية الذش نظمت  هيئة امللورة يف 

ميكن مواصـتة النظـر يف اآلراء النا ـئة عـن التبـادل الثـرش لتماتومـات بـني اهليئـة  )د( 
دث ااــاص هليئــة امللــورة واهليئــة احلكوميــة الدوليــة امللــار احلكوميــة الدوليــة واألطــراف خــالل احلــ

 ؛(46))ج( أعال 56 إلي  يف الفقرة
ينبلـغ النظـر يف املـدخالت املقدمـة مـن اهليئــة احلكوميـة الدوليـة عتـأ حنـو فاــال  )هـ( 

  ومتواز ،  ج ء من  مل مدخالت عمتية استخالص احلصيتة الااملية؛
__________ 

املتــــــــــــاح يف املوقــــــــــــع اللــــــــــــبكغ التــــــــــــاا:  ،8، الفقــــــــــــرة IPCC/XLIII-7مقــــــــــــرر اهليئــــــــــــة احلكوميــــــــــــة الدوليــــــــــــة  (44)
<https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf>.  

   ، مع مراعاة النجاحات واإلخفاقات.2015-2013ل سيما األنلتة املتاتقة باستاراض الفنة  (45)
املتاتـري بامللـورة بلـ   الكيفيـة الـي  انظر اتقرير موج  عن احلـدث ااـاص هليئـة امللـورة واهليئـة احلكوميـة الدوليـة (46)

ميكــن هبــا أ  تفيــد تقييمــات اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املانيــة بتلــري املنــا  يف عمتيــة اســتخالص احلصــيتة الاامليــةا، 
 _http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/specialevent>متــــــــــاح يف املوقــــــــــع اللــــــــــبكغ التــــــــــاا: 

summaryreport_online.pdf>.   
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الفريــري الاامــل امللــنة بــني هيئــة امللــورة واهليئــة احلكوميــة ميكــن الســتفادة مــن  )و( 
  بني اهليئتني يف سياق عمتية استخالص احلصيتة الااملية. (47)الدولية لتا ي  التصال والتنسيري

 تأثير تنفيآل تدابير التةدم -سع ا ت  
 من جدول األعمال( 9لبند ا)

 المنتدى المحّس  وبرن مع العمل -ألف 
  (األعمال جدول من( أ)9 الفرعغ البند)

 المداوال  -1 
 نظرت هيئة امللورة يف هذا البند الفرعغ مـن جـدول األعمـال يف جتسـتيها األوىل والثالثـة. -57

 جتســـتها يف واتفقـــت، .FCCC/TP/2016/7و FCCC/SB/2016/INF.2 الوثيقتــا  عتيهـــا مارورـــاا  و ــا 
 مــن( أ)15 الفرعــغ البنــد جانــب إىل الفرعــغ مــن جــدول األعمــال البنــد هــذا يف النظــر عتــأ األوىل،
 يلـنة اتصـال فريـري عتـأ املنتبقـة لإلجـراءات وفقـاا  حمسَّـن منتدى وعقد التنفيذ هيئة أعمال جدول

ذ، الســيد طومــاس خروســتوف )بولنــدا(، مبســاعدة التنفيــ هيئــة ورئــيس امللــورة هيئــة رئــيس رئاســت  يف
 عتـــأ أيضـــاا  امللـــورة هيئـــة واتفقـــت و )أو رانيـــا( والســـيد أنـــدرش مـــار و )بنمـــا(.الســـيدة نتاليـــا  و ـــك

 والبنـد أعماهلـا جـدول مـن( ب)9 الفرعـغ البنـد باـد األعمال جدول من الفرعغ البند هذا يف النظر
 يف الثالثـــة جتســـتها يف امللـــورة هيئـــة ونظـــرت ذ.التنفيـــ هيئـــة أعمـــال جـــدول مـــن( ب)15 الفرعـــغ

  .واعتمدهتا أدنا  الواردة الستنتاجات

 االستنت ج   -2 
ــن املاــي بتــ ثري تنفيــذ  -58 عقــدت هيئــة التنفيــذ وهيئــة امللــورة الجتمــا  الثــاا لتمنتــدى احملسَّ

 .(48)تاتري بت ثري تنفيذ تدابري التصدشتدابري التصدش وذ َّرتا بربنامم الامل امل
املانيـــة بـــاآلراء وااـــربات  (49)وهيئـــة امللـــورة يف تقريـــر حتقـــة الامـــلونظـــرت هيئـــة التنفيـــذ  -59

املتاتقـــة بـــالتنويع والتحـــول القتصـــاديني، والنتقـــال الاـــادل لتقـــوى الاامتـــة، وإ ـــاد فـــرص الامـــل 
، 2016تلـــرين األول/أ تـــوبر  4إىل  2الالئـــري واجليـــد، الـــي عقـــدت يف الدوحـــة يف الفـــنة مـــن 

 مة قتر لستضافتها حتقة الامل هذ .وأعربتا عن امتناهنما حلكو 
وأحاطـــــت هيئـــــة التنفيـــــذ وهيئـــــة امللـــــورة عتمـــــاا بـــــاآلراء الـــــي أعربـــــت عنهـــــا األطـــــراف  -60

، بل   التنويع والتحول القتصـاديني، (50)املاتمدة بصفة مراقب، الواردة يف مسامهاهتا واملنظمات
__________ 

 . )م(26، الفقرة FCCC/SBSTA/1997/4)ه(، و24، الفقرة FCCC/SBSTA/1995/3وفقاا لتوثيقتني  (47)
  ، املرفري األول.FCCC/SBSTA/2016/2، املرفري الثاا، والوثيقة FCCC/SBI/2016/8انظر الوثيقة  (48)
(49) FCCC/SB/2016/INF.2.  
ســــــــــــــــامهات املقدمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن األطــــــــــــــــراف يف املوقــــــــــــــــع اللــــــــــــــــبكغ التــــــــــــــــاا: ميكــــــــــــــــن الطــــــــــــــــال  عتــــــــــــــــأ امل (50)

<http://unfccc.int/5900.php> ؛ واملســـــــامهات املقدمـــــــة مـــــــن املنظمـــــــات املاتمـــــــدة بصـــــــفة مراقـــــــب متاحـــــــة يف
 .<http://unfccc.int/7478.php>اللبكغ التاا:  املوقع
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 6و 1واجليــد، مــع مراعــاة الفقــرتني  الاــادل لتقــوى الاامتــة، وإ ــاد فــرص الامــل الالئــري والنتقــال
 ، يف سياق التنمية املستدامة، من أجل تنفيذ أعمال املنتدى احملسَّن.21-/م أ11من املقرر 

وعقدت هيئة التنفيـذ وهيئـة امللـورة مناقلـات يف أثنـاء املنتـدى بلـ   حتقـة الامـل امللـار  -61
لتقــي املتاتــري بتــ ثري تنفيــذ تــدابري التصــدش أعــال  واتفقتــا عتــأ النهــوض بالامــل ا 59إليهــا يف الفقــرة 

بتلكيل فريري خرباء تقي خمصص  تمع أثناء الدورة السادسة واألرباـني لتهيئتـني الفـرعيتني. واتفقتـا 
أيضـــاا عتـــأ أ  فريـــري ااـــرباء التقنيـــني املخصـــص ينبلـــغ أ  يتنـــاول مب يـــد مـــن التفصـــيل الامـــل التقـــي 

   ق التنمية املستدامة.يف سيا (51)بل    الت برنامم الامل
ـــة التنفيـــذ وهيئـــة امللـــورة  ـــذل  عتـــأ أ  فريـــري ااـــرباء التقنيـــني املخصـــص  -62 واتفقـــت هيئ

 يوم واحد لكل منهما. -سيخصص يومني لتنظر يف  اا برنامم الامل 
وطتبت هيئة التنفيذ وهيئة امللورة إىل األطراف أ  ويل إىل األمانة، عـن طريـري منسـقغ  -63

 ـــباين/  28 تـــول  (52)اجملموعـــات اإلقتيميـــة، أمســـاء مر ـــحيها مـــن ااـــرباء وفقـــاا لالختصاصـــات
 ومـــا املتتوبــة وااــربات املــؤهالت لــديهم تكـــو  أ  ينبلــغ ااــرباء أ  إىل وأ ــارتا .2017فربايــر 

بـت وطت .أعـال  61 الفقـرة يف إليها امللار املسائل يف املهنية ااربة من سنوات مخس عن يقل ل
هيئة التنفيذ وهيئة امللورة أيضاا إىل األمانة أ  تنلر قائمة مجيع اارباء املايَّنني يف املوقع اللبكغ 

  .2017آذار/مارس  15لالتفاقية  تول 
وطتبـــت هيئـــة التنفيـــذ وهيئـــة امللـــورة إىل رئيســـيهما أ  يـــدعوا املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة  -64

ة املانية، مبا يف ذل  مؤظر األمم املتحـدة لتتجـارة والتنميـة، وبرنـامم األمـم املتحـدة واملنظمات الدولي
 اإلجملائغ، ومنظمة الامل الدولية، والواد الدوا لنقابات الامال وغريها إىل تايني خبريين.

ـي  املخصـص التقنيـني ااـرباء فريـري يانيِّ  أ  عتأ امللورة وهيئة التنفيذ هيئة واتفقت -65  رئيس 
ـــن يف الـــدورة السادســـة اف عنـــد امللـــارِ نْي  تتـــاح فريـــري التصـــال لالجتمـــا  الثالـــث لتمنتـــدى احملسَّ

 واألرباني لتهيئتني الفرعيتني.

طرائأ المنتدى المعني بتأثير تنفيآل تدابير التةدم وبرن مع عمل  ومه مر  بموجرب  -ب ء 
  اتف ق ب ريس

 (األعمال جدول من( ب)9 الفرعغ البند)

 المداوال  -1 
 نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف جتســتيها األوىل والثالثــة. -66

( ب)15 الفرعـــغ البنـــد جانـــب إىل الفرعـــغ البنـــد هـــذا يف النظـــر عتـــأ األوىل، جتســـتها يف واتفقـــت،
 والبنـــد امللـــورة هيئـــة أعمـــال جـــدول مـــن( أ)9 الفرعـــغ البنـــد وباـــد التنفيـــذ هيئـــة أعمـــال جـــدول مـــن

__________ 

   .5، الفقرة 21-/م أ11املقرر  (51)
(52) FCCC/SBI/2016/8لثالث، و، املرفري اFCCC/SBSTA/2016/2.املرفري الثاا ،  
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 يف، الثالثــــة جتســــتها يف امللــــورة، هيئــــة ونظــــرت )أ( مــــن جــــدول أعمــــال هيئــــة التنفيــــذ.15 الفرعــــغ
  .واعتمدهتا التالية الستنتاجات

 االستنت ج   -2 
 (53)واملنظمــــاتنظــــرت هيئــــة التنفيــــذ وهيئــــة امللــــورة يف املســــامهات املقدمــــة مــــن األطــــراف  -67

   املاتمدة بصفة مراقب ورحبت باآلراء املارب عنها فيها بل   هذا البند الفرعغ من جدول األعمال.
        آذار/ 31اهليئتـــــــني أ  ياـــــــدا  تـــــــول وطتبـــــــت هيئـــــــة التنفيـــــــذ وهيئـــــــة امللـــــــورة إىل رئيســـــــغ  -68

عنهــــا األطــــراف، ، بــــدعم مــــن األمانــــة، مــــذ رة أفكــــار بلــــ   اآلراء الــــي أعربــــت 2017مــــارس 
أعـال  ويف املناقلـات سـالفة الـذ ر، فيمـا يتاتـري بترائـري  67املسامهات امللار إليها يف الفقـرة  يف

املنتــدى املاــي بتــ ثري تنفيــذ تــدابري التصــدش وبرنــامم عمتــ  ومهامــ  مبوجــب اتفــاق بــاريس، امللــار 
ن املناقلـات بلـ هنا بـني ، هبـدف تيسـري إجـراء امل يـد مـ21-/م أ1من املقـرر  34 إليها يف الفقرة

( والــــدورة السادســـــة 2017األطــــراف يف الــــدورة السادســـــة واألرباــــني هليئــــة التنفيـــــذ )أيار/مــــايو 
  واألرباني هليئة امللورة.

 م  بروتوكول كيوتو  2م  الم  ة  3المس ئل المتعلقة ب لفقرة  -جيم 
  )ج( من جدول األعمال(9)البند الفرعغ 

 المداوال   
هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل نظــــرت  -69

ــــرئيس بــــ   ُةــــرى املناقلــــات املورــــوعية  والثالثــــة. واتفقــــت، يف جتســــتها األوىل، عتــــأ اقــــناح ال
املندرجــة رــمن هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف إطــار ملــنة مــع تتــ  املتاتقــة مبنتــدى تــدابري 

)أ(. ويف اجلتســـة الثالثـــة، أبتـــه الـــرئيس هيئـــة 9ر فيهـــا رـــمن البنـــد الفرعـــغ الســـتجابة، الـــي يُنظ ـــ
امللــورة باــدم التوصــل إىل أش اســتنتاجات بلــ   هــذ  املســ لة. واتفقــت هيئــة امللــورة، بنــاءا عتــأ 

  اقناح من الرئيس، عتأ مواصتة نظرها يف هذ  املس لة يف دورهتا السادسة واألرباني.

__________ 

واملســامهات  <http://unfccc.int/5900.php>املسـامهات املقدمــة مــن األطـراف متاحــة يف املوقــع اللـبكغ التــاا:  (53)
  .<http://unfccc.int/7478.php>املقدمة من املنظمات املاتمدة بصفة مراقب يف املوقع اللبكغ التاا: 
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  نهجية بموجب االتف قيةالقض ي  الم -ع  راا  
 (األعمال جدول من 10 البند)

 اجهة بي ن   غ زا  الدفيئة و  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(10)البند الفرعغ 

 المداوال   
نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل  -70

 يف األعمــال جــدول مــن الفرعــغ البنــد هــذا يف النظــر عتــأ األوىل، جتســتها يف واتفقــت، والثالثــة.
ملــاورات غــري رمسيــة يتلــارة يف تيســريها الســيد تا يلــغ إينــو غ )اليابــا ( والســيد تــابيتو ليتيــي 

 مــن تــتمكن ل األطــراف بــ   ،الثالثــة جتســتها يف ،امللــورة هيئــة الــرئيس وأبتــه )جنــوب أفريقيــا(.
 16ة لتمــاد وفقــاا  املقبتــة، الــدورة يف فيهــا ســُينظ ر املســ لة هــذ  وأ  اســتنتاجات أش عتــأ التفــاق

 من ملرو  النظام الداختغ املامول ب .

 االنبع ث   الن جمة ع  الوقو  المستخدم في الطيران والنقل البحرم الدوليي   -ب ء 
 )ب( من جدول األعمال(10)البند الفرعغ 

 المداوال  -1 
امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل نظــــرت هيئــــة  -71

FCCC/SBSTA/2016/MISC.5عتيهــا الوثيقــة  مارورــاا  و ــا  والثالثــة.
 جتســتها يف واتفقــت، .(54)

 ملـرو  وياـرض املهتمـة األطـراف مع املس لة هذ  بل   ملاورات الرئيس  رش أ  عتأ األوىل،
 الســتنتاجات يف امللــورة هيئــة نظــرت حيــث الثالثــة، جتســتها يف امللــورة هيئــة عتــأ اســتنتاجات

  .واعتمدهتا التالية

 االستنت ج   -2 
أحاطـت هيئـة امللـورة عتمـاا باملاتومـات الــواردة مـن أمـاني منظمـة التـريا  املـدا الــدوا  -72

ولحظت اآلراء الي أعربت عنهـا األطـراف  (55)واملنظمة البحرية الدولية وبالنتائم الي أبتلتا عنها
االقضــايا املنهجيــة مبوجـــب التفاقيــةا، البنـــد  10بلــ   هــذ  املاتومـــات والنتــائم يف إطــار البنـــد 

الفرعغ )ب( االنبااثات النامجة عن الوقود املستخدم يف التـريا  والنقـل البحـرش الـدولينيا، مـن 
  امللورة. جدول أعمال الدورة ااامسة واألرباني هليئة

__________ 

الفتتاحية وااتامية، مبا فيها تت  الي أدلـت هبـا منظمـة التـريا  املـدا الـدوا واملنظمـة البحريـة الدوليـة البيانات  (54)
وإحـــدى  موعـــات األطـــراف الـــي طتبـــت إدراج بياناهتـــا يف تقريـــر الـــدورة، متاحـــة يف بوابـــة املســـامهات يف املوقـــع 

  .<http://unfccc.int/5900>اللبكغ التاا: 
(55) FCCC/SBSTA/2016/MISC.5 . 
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ودعــت هيئــة امللــورة أمــاني منظمــة التــريا  املــدا الــدوا واملنظمــة البحريــة الدوليــة إىل  -73
تواصــال يف الــدورات املقبتــة هليئــة امللــورة تقــد  التقــارير عــن عمتهمــا املســتمر بلــ   املســائل  أ 

 ذات الصتة. 

 القض ي  المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو  -ح  م عشر
 من جدول األعمال( 11)البند 

 4و 3استخدام األرا ي وتغيير استخدام األرا ي والحراجرة بموجرب الفقررتي   -ألف 
  م  بروتوكول كيوتو وبموجب آلية التنمية النظيفة 3م  الم  ة 

 (األعمال جدول من( أ)11 الفرعغ البند)

 المداوال  -1 
األعمــــال يف جتســــتيها األوىل نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول  -74

ـــــة.  جتســـــتها يف واتفقـــــت، .FCCC/SBSTA/2016/INF.7 الوثيقـــــة عتيهـــــا مارورـــــاا  و ـــــا  والثالث
يف هذا البند الفرعغ مـن جـدول األعمـال يف ملـاورات غـري رمسيـة يتلـارة يف  النظر عتأ األوىل،

 هيئـــة ونظـــرت ) ـــيتغ(.تيســـريها الســـيدة مايـــا هونـــت )نيوزيتنـــدا( والســـيد خوســـغ أنتونيـــو بـــرادو 
  .واعتمدهتا التالية الستنتاجات يف الثالثة جتستها يف امللورة

 االستنت ج   -2 
 10و 7و 6و 5واصـتت هيئـة امللـورة نظرهـا يف بـرامم الامـل امللـار إليهـا يف الفقـرات  -75

  .7-/م أإ2من املقرر 
 أثنـاء املاقـودة الامل حتقة عن األمانة أعدت  الذش بالتقرير عتماا  امللورة هيئة أحاطتو  -76

  .(56)النبايت اللتاء ةديد أنلتة بل   لتهيئة واألرباني الراباة الدورة
واتفقـــت هيئـــة امللـــورة عتـــأ أ  تواصـــل يف دورهتـــا السادســـة واألرباـــني النظـــر يف بـــرامم  -77

أعال  هبدف التوصية مبلـرو  مقـرر يتاتـري بـربامم الامـل امللـار  75الامل امللار إليها يف الفقرة 
 ـغ ينظـر فيـ  مـؤظر األطـراف الاامـل بوصـف    7-/م أإ2من املقرر  10و 7و 6إليها يف الفقرات 

األطـــراف يف بروتو ـــول  يوتـــو )مؤظر/اجتمـــا  أطـــراف  يوتـــو( وياتمـــد  يف دورتـــ  الثالثـــة اجتمـــا  
(، وبليــة تقــد  تقريــر إىل مؤظر/اجتمــا  أطــراف  يوتــو عــن 2017علــرة )تلــرين الثــاا/نوفمرب 

 ، يف الدورة نفسها.7-/م أإ2من املقرر  5نتائم برنامم الامل امللار إلي  يف الفقرة 

__________ 

(56) FCCC/SBSTA/2016/INF.7 . 
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 ني أكسيد الكربون وتخ ينر  فري التكوينر   الجيولوجيرة ب عتبر رط نشر ط ا التق ط ث -ب ء 
 م  أنشطة مش ريع آلية التنمية النظيفة

 )ب( من جدول األعمال( 11)البند الفرعغ 

 المداوال  -1 
 نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف جتســتيها األوىل والثالثــة. -78

 رش الرئيس ملاورات بل   هذ  املس لة مـع األطـراف املهتمـة  أ  عتأ األوىل، جتستها يف واتفقت،
 يف امللـــورة هيئـــة نظـــرت حيـــث وياـــرض ملـــرو  اســـتنتاجات عتـــأ هيئـــة امللـــورة يف جتســـتها الثالثـــة،

 عــن اســتنتاجاتمبلــاريع  امللــورة هيئــة أوصــت نفســها، اجلتســة ويف .واعتمــدهتا التاليــة الســتنتاجات
(57)يف دورت  الثانية علرة اف  يوتو وياتمدهاأطر /اجتما  مؤظر فيها لينظر املس لة هذ 

. 

 االستنت ج   -2 
، واصــتت هيئــة امللــورة نظرهــا يف مســ لة 8-/م أإ5مــن املقــرر  41و 40عمــالا بــالفقرتني  -79

مقبوليــة الرــتال  يف إطـــار آليــة التنميـــة النظيفــة ب نلــتة ملـــاريع تتمثــل يف التقـــاين ثــاا أ ســـيد 
الكربو  وت ين  يف التكوينات اجليولوجية وتنتوش عتأ نقـل ثـاا أ سـيد الكربـو  مـن بتـد إىل آخـر 

يف أ ثــر مــن بتــد؛ وإنلــاء احتيــاطغ عــاملغ مــن  أو عتــأ اســتخدام مواقــع تــ ين جيولوجيــة موجــودة
 وحدات خفض النبااثات املاتمد للتقاين ثاا أ سيد الكربو  وت ين  يف التكوينات اجليولوجية. 

مؤظر/اجتمـا   اوأوصت هيئة امللورة مبلاريع استنتاجات بلـ   هـذ  املسـ لة لينظـر فيهـ -80
 .(58)يف دورت  الثانية علرة اأطراف  يوتو وياتمده

 م  اتف ق ب ريس  6المس ئل المتعلقة ب لم  ة  -عشرث ني  
 من جدول األعمال( 12)البند 

م   6م  الم  ة  2اإلر   ا  المتعلقة ب لنهع التع ونية المش ر إليه  في الفقرة  -ألف 
 اتف ق ب ريس 
 )أ( من جدول األعمال(12)البند الفرعغ 

 المداوال  -1 
امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل نظــــرت هيئــــة  -81

 يف األعمـال جدول من الفرعغ البند هذا يف تنظر أ  عتأ األوىل، جتستها يف واتفقت، والثالثة.
غ  ي يـــغ )الوـــاد األوروب( والســـيد هيـــو  يتـــ الســـيدة تيســـريها يف يتلـــارة رمسيـــة غـــري ملـــاورات

  .واعتمدهتا التالية الستنتاجات يف الثالثة ،جتستها يف ،امللورة هيئة ونظرت سيتغ )متديف(.
__________ 

  .30-27، الفقرات FCCC/KP/CMP/2016/8انظر الوثيقة  (57)
  أعال . 57انظر احلا ية  (58)
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 االستنت ج   -2 
، واصــتت هيئــة امللـورة أعماهلــا املتاتقــة بورــع 21-/م أ1مــن املقـرر  36عمـالا بــالفقرة  -82

 من اتفاق باريس. 6من املادة  2اإلر ادات امللار إليها يف الفقرة 
 ألعماهلا. 6من املادة  1هيئة امللورة مدى أمهية الفقرة ولحظت  -83
 2ولحظت هيئـة امللـورة أيضـاا أ  األطـراف ا رطـت يف تبـادل مثمـر لـآلراء بلـ   الفقـرتني  -84
، طـوال هـذ  الـدورة ور ـ ت 21-/م أ1مـن املقـرر  36من اتفاق باريس والفقرة  6من املادة  3و

مـن  6مـن املـادة  2عتأ إرساء فهم ملنة لتمسائل املتاتقة باإلر ادات امللـار إليهـا يف الفقـرة 
اتفــاق بــاريس، مــع احلــرص يف الوقــت نفســ  عتــأ مواصــتة إحــراز تقــدم متــواز  بــني مجيــع البنــود 

 )ج((.12)ب( و12)أ( و12)من جدول األعمال ة املختتفة الثالثة الفرعي
، آراءهـــا 2017آذار/مـــارس  17ودعـــت هيئـــة امللـــورة األطـــراف إىل أ  تقـــدم،  تـــول  -85

 6مـن املـادة  2بل   أمور منها الاناصر الي ينبلـغ تناوهلـا يف اإلر ـادات امللـار إليهـا يف الفقـرة 
تفايل تت  الاناصر، وبل   القضايا اللامتة، والاالقـات بـني ، مبا يف ذل  (59)من اتفاق باريس

وأحكـام أخـرى يف اتفــاق بـاريس ويف التفاقيـة والصــكوة القانونيـة املتصــتة  6مـن املــادة  2الفقـرة 
 هبا، حسب القتضاء.

وطتبت هيئـة امللـورة إىل األمانـة أ  تـنظم، بـالت امن مـع الـدورة السادسـة واألرباـني هليئـة  -86
اجتما  مائدة مسـتديرة إلجـراء مناقلـة بـني األطـراف بالسـتناد إىل املسـامهات املقدمـة،  ،رةامللو 

 مع احلرص عتأ ملار ة واساة من البتدا  النامية والبتدا  املتقدمة.
وأحاطت هيئة امللورة عتماا باآلثار التقديريـة املنتبـة يف املي انيـة عتـأ األنلـتة الـي ستضـتتع  -87

 يف املتتوبــة بإجراءاهتــا تضــتتع أ  األمانــة إىل وطتبــت أعــال . 86امللــار إليهــا يف الفقــرة هبــا األمانــة، 
 ت رهناا بتوافر املوارد املالية.الستنتاجا هذ 
 واتفقت هيئة امللورة عتأ مواصتة نظرها يف هذ  املس لة يف دورهتا السادسة واألرباني. -88

مرر   4واإلجررراءا  المتعلقررة ب اليررة المنشررأة بموجررب الفقرررة القواعررد والطرائررأ  -ب ء 
 م  اتف ق ب ريس  6الم  ة 

 )ب( من جدول األعمال(12)البند الفرعغ 

 المداوال  -1 
نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل  -89

 رمسيــة غــري ملــاورات يف الفرعــغ البنــد هــذا يف النظــر عتــأ األوىل، جتســتها يف واتفقــت، والثالثــة.
__________ 

ينبلـــــــــــغ لألطـــــــــــراف أ  تقـــــــــــدم آراءهـــــــــــا عـــــــــــن طريـــــــــــري بوابـــــــــــة املســـــــــــامهات يف الانـــــــــــوا  اللـــــــــــبكغ التـــــــــــاا:  (59)
<http://www.unfccc.int/5900>.  
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يف السـتنتاجات  ،سـتها الثالثـةجت يف، ونظـرت .سـيتغ والسيد  ي يغ السيدة تيسريها يف يتلارة
  التالية واعتمدهتا.

 االستنت ج   -2 
اااصـة بورــع ، واصــتت هيئـة امللـورة أعماهلـا 21-/م أ1مـن املقـرر  38عمـالا بـالفقرة  -90

مــن اتفــاق  6مــن املــادة  4القواعــد والترائــري واإلجــراءات املتاتقــة باآلليــة املنلــ ة مبوجــب الفقــرة 
 باريس.

 ألعماهلا. 6من املادة  1ولحظت هيئة امللورة مدى أمهية الفقرة  -91
ولحظــــت هيئــــة امللــــورة أيضـــــاا أ  األطــــراف ا رطــــت يف تبـــــادل مثمــــر لــــآلراء بلـــــ    -92

، طـوال 21-/م أ1مـن املقـرر  38و 37من اتفاق بـاريس والفقـرتني  6من املادة  6-4 الفقرات
ـــــري  هـــــذ  الـــــدورة، ور ـــــ ت عتـــــأ التوصـــــل إىل فهـــــم ملـــــنة لتمســـــائل املتصـــــتة بالقواعـــــد والترائ

مـن اتفـاق بـاريس، مـع احلـرص  6مـن املـادة  4واإلجراءات املتاتقة باآلليـة املنلـ ة مبوجـب الفقـرة 
بـــني مجيـــع البنــود الفرعيـــة مـــن  واحلفـــاظ عتيــ  مواصـــتة إحـــراز تقــدم متـــواز  يف الوقــت نفســـ  عتــأ

 )ج((.12)ب( و12)أ( و12جدول األعمال )
، آراءهـــا 2017آذار/مـــارس  17ودعـــت هيئـــة امللـــورة األطـــراف إىل أ  تقـــدم،  تـــول  -93

املتاتقـــة  بلـــ   مجتـــة أمـــور منهـــا الاناصـــر الـــي تتاـــني مااجلتهـــا يف القواعـــد والترائـــري واإلجـــراءات
من اتفاق باريس، مبا يف ذل  تفايل تتـ  الاناصـر،  6من املادة  4باآللية املنل ة مبوجب الفقرة 

وأحكـام أخـرى مـن اتفــاق  6مـن املـادة  6-4وبلـ   القضـايا اللـامتة، والاالقـات بـني الفقـرات 
 .(60)باريس والتفاقية والصكوة القانونية املتصتة هبا، حسب القتضاء

لسادسـة واألرباـني هليئـة هيئـة امللـورة إىل األمانـة أ  تـنظم، بـالت امن مـع الـدورة اوطتبت  -94
اجتما  مائدة مسـتديرة إلجـراء مناقلـة بـني األطـراف بالسـتناد إىل املسـامهات املقدمـة،  امللورة،

 مع احلرص عتأ ملار ة واساة من البتدا  النامية والبتدا  املتقدمة.
ـــة املنتبـــة يف املي انيـــة عتـــأ األنلـــتة الـــي وأحاطـــت هيئـــة امللـــورة ع -95 ـــار التقديري تمـــاا باآلث

 تضـــــتتع أ  األمانـــــة إىل وطتبـــــت أعـــــال . 94امللـــــار إليهـــــا يف الفقـــــرة  ،ستضـــــتتع هبـــــا األمانـــــة
 يف هذ  الستنتاجات رهناا بتوافر املوارد املالية. املتتوبة ابإجراءاهت

 نظرها يف هذ  املس لة يف دورهتا السادسة واألرباني.واتفقت هيئة امللورة عتأ مواصتة  -96

__________ 

  أعال . 59انظر احلا ية  (60)
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 6مر  المر  ة  8برن مع عمل في إط ر النهع غير السوقية المش ر إليه  في الفقرة  -جيم 
 م  اتف ق ب ريس 

 )ج( من جدول األعمال(12)البند الفرعغ 

 المداوال  -1 
 جــدول األعمــال يف جتســتيها األوىل والثالثــة.نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد الفرعــغ مــن  -97

 يف يتلـــارة رمسيـــة غـــري ملـــاورات يف الفرعـــغ البنـــد هـــذا يف النظـــر عتـــأ األوىل، جتســـتها يف واتفقـــت،
  يف جتستها الثالثة يف الستنتاجات التالية واعتمدهتا. ونظرت .سيتغ والسيد  ي يغ السيدة تيسريها

 االستنت ج   -2 
، واصتت هيئة امللـورة أعماهلـا املتاتقـة 21-/م أ1من املقرر  40و 39عمالا بالفقرتني  -98

مــن  9بربنــامم عمــل يف إطــار الــنُهم غــري الســوقية إزاء التنميــة املســتدامة امللــار إليهــا يف الفقــرة 
 من اتفاق باريس. 6املادة 
 ألعماهلا. 6من املادة  1ولحظت هيئة امللورة مدى أمهية الفقرة  -99

 8ولحظت هيئـة امللـورة أيضـاا أ  األطـراف ا رطـت يف تبـادل مثمـر لـآلراء بلـ   الفقـرتني  -100
، طــوال هــذ  الــدورة، 21-/م أ1مــن املقــرر  40و 39مــن اتفــاق بــاريس والفقــرتني  6مــن املــادة  9و

 39 الفقــرتني ور ــ ت عتــأ التوصــل إىل فهــم ملــنة لتمســائل املتاتقــة بربنــامم الامــل امللــار إليــ  يف
، مـــع احلـــرص يف الوقـــت نفســـ  عتـــأ إحـــراز تقـــدم متـــواز  واحلفـــاظ عتيـــ  21-/م أ1مـــن املقـــرر  40و

 )ج((.12)ب( و12)أ( و12مجيع البنود الفرعية املختتفة الثالثة ) بني
، آراءهــا بلــ   2017آذار/مــارس  17ودعــت هيئــة امللــورة األطــراف إىل أ  تقــدم،  تــول  -101

اصر الي ينبلغ تناوهلا يف املقرر املتاتـري بربنـامم الامـل ااـاص بإطـار الـنُهم غـري السـوقية أمور منها الان
مـــن اتفـــاق بـــاريس، مبـــا يف ذلـــ  تفايـــل تتـــ   6مـــن املـــادة  9إزاء التنميـــة املســـتدامة احملـــدد يف الفقـــرة 

أخـــرى يف وأحكــام  6مـــن املــادة  9و 8الاناصــر، وبلــ   القضــايا اللـــامتة، والاالقــات بــني الفقــرتني 
 .  (61)نونية املتصتة هبا، حسب القتضاءاتفاق باريس ويف التفاقية والصكوة القا

وطتبت هيئـة امللـورة إىل األمانـة أ  تـنظم، بـالت امن مـع الـدورة السادسـة واألرباـني هليئـة  -102
املقدمـة، امللورة، اجتما  مائدة مسـتديرة إلجـراء مناقلـة بـني األطـراف بالسـتناد إىل املسـامهات 

 مع احلرص عتأ ملار ة واساة من البتدا  النامية والبتدا  املتقدمة.
ـــة املنتبـــة يف املي انيـــة عتـــأ ا -103 ـــار التقديري ـــة امللـــورة عتمـــاا باآلث ألنلـــتة الـــي وأحاطـــت هيئ

  تضــــتتع أ األمانــــة إىل وطتبــــت أعــــال . 102امللــــار إليهــــا يف الفقــــرة ستضــــتتع هبــــا األمانــــة، 
 املتتوبة يف هذ  الستنتاجات رهناا بتوافر املوارد املالية. اإجراءاهتب

__________ 

ينبلــــــــــــغ لألطــــــــــــراف أ  تقــــــــــــدم آراءهــــــــــــا عــــــــــــن طريــــــــــــري بوابــــــــــــة املســــــــــــامهات يف املوقــــــــــــع اللــــــــــــبكغ التــــــــــــاا:  (61)
<http://www.unfccc.int/5900> . 
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 واتفقت هيئة امللورة عتأ مواصتة نظرها يف هذ  املس لة يف دورهتا السادسة واألرباني. -104

طرائرررأ حسررر ب المررروار  الم ليرررة المقدمرررة والمعبرررأة عررر  طريرررأ تررردخل   -ث لث عشر 
  م  اتف ق ب ريس 9م  الم  ة  7ع مة وفق ا للفقرة 

 (األعمال جدول من 13 البند)

 إجراءا  -1 
نظــــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتيها األوىل  -105

 جتســــتها يف واتفقــــت، .FCCC/SBSTA/2016/MISC.3 الوثيقــــة عتيهــــا مارورــــاا  و ــــا  والثالثــــة.
األعمــال يف إطــار فريــري اتصــال يلــنة يف رئاســت   جــدول مــن البنــد هــذا يف النظــر عتــأ األوىل،

 يف امللــورة، هيئــة ونظــرت الســيدة أويت هونكاتو يــا )فنتنــدا( والســيد رافائيــل دا ســولر )الربازيــل(.
  .واعتمدهتا التالية الستنتاجات يف، الثالثة جتستها

 االستنت ج   -2 
باآلراء الي أبدهتا األطراف واملنظمات املاتمدة بصفة مراقب بلـ   رحبت هيئة امللورة  -106

مــن  7رة ورــع طرائــري حلســاب املــوارد املاليــة املقدمــة واملابــ ة عــن طريــري تــدخالت عامــة وفقــاا لتفقــ
 . (62)من اتفاق باريس 9املادة 
اقــودة أثنــاء ورحبــت هيئــة امللــورة أيضــاا بالتبــادل البنَّــاء لــآلراء يف إطــار حتقــة الامــل امل -107

بل   طرائري حساب املـوارد املاليـة  2016تلرين الثاا/ نوفمرب  8الدورة الي نظمتها األمانة يف 
 من اتفاق باريس. 9من املادة  7املقدمة واملاب ة عن طريري تدخالت عامة وفقاا لتفقرة 

يف إعـدادها لتورقـة  إىل املاتومات التالية وطتبت هيئة امللورة إىل األمانة أ  تستند أيضاا  -108
  :FCCC/SBSTA/2016/2من الوثيقة  110التقنية امللار إليها يف الفقرة 

حتقة الامل املاقودة أثناء الـدورة امللـار  امل خوذة منهيكل األسئتة اإلر ادية  (أ) 
 أعال ؛ 107إليها يف الفقرة 

 املناقلات الي دارت أثناء هذ  الدورة؛ (ب) 
الصتة، يف إطار التفاقية وخارجها، اااصـة بترائـري حسـاب املـوارد التتورات ذات  )ج( 

املاليــة املقدمــة واملابــ ة عــن طريــري تــدخالت عامــة، مبــا يف ذلــ  مــوج  التجنــة الدائمــة املانيــة بالتمويــل 
   ؛(63)2016وتوصياهتا بل   تقييم فنة السنتني والارض الاام لتدفقات التمويل املتاتري باملنا  لاام 

__________ 

؛ <http://www.unfccc.int/5900>املســـــــامهات املقدمـــــــة مـــــــن األطـــــــراف متاحـــــــة يف املوقـــــــع اللـــــــبكغ التـــــــاا:  (62)
ــــــــــاا: واملســــــــــامهات املقدمــــــــــة مــــــــــن  املنظمــــــــــات املاتمــــــــــدة بصــــــــــفة مراقــــــــــب متاحــــــــــة يف املوقــــــــــع اللــــــــــبكغ الت

<http://www.unfccc.int/7482>.  
(63) FCCC/CP/2016/8 .، املرفري الثاا 
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هذا البنـد ل   مذ رة األفكار الي أعدها الرئيسا  املتلار ا  لفريري التصال ب (د) 
 . (64)من جدول األعمال

و ـــجات هيئـــة امللـــورة صـــناديري األمـــم املتحـــدة وبرا هـــا وو الهتـــا املتخصصـــة واملنظمـــات  -109
عـن طريـري تـدخالت األخرى عتأ توفري املاتومـات لورـع طرائـري حلسـاب املـوارد املاليـة املقدمـة واملابـ ة 

 عامة، بترق منها عقد اجتماعات تقنية بإسهام وملار ة من البتدا  األطراف النامية واملتقدمة.
ووافقت هيئة امللورة عتأ أ  تواصـل، يف دورهتـا السادسـة واألرباـني، نظرهـا يف ورـع طرائـري  -110

اعـــاة العتبـــارات الرئيســـية حلســـاب املـــوارد املاليـــة املقدمـــة واملابـــ ة عـــن طريـــري تـــدخالت عامـــة، مـــع مر 
)د( أعــال  والــدعوة إىل إ ــراة اجلهــات املانيــة 108املدرجــة يف مــذ رة األفكــار امللــار إليهــا يف الفقــرة 

 بالتمويل املناخغ من البتدا  األطراف املتقدمة والنامية واملنظمات املاتمدة بصفة مراقب.
طرائــري حلســاب املــوارد املاليــة املقدمــة واعنفــت هيئــة امللــورة باحلاجــة إىل رــما  ورــع  -111

مـــن اتفـــاق بـــاريس يف الوقـــت  9مـــن املـــادة  7واملابـــ ة عـــن طريـــري تـــدخالت عامـــة وفقـــاا لتفقـــرة 
  من اتفاق باريس. 13املناسب  يث ُتدمم يف إطار اللفافية امللار إلي  يف املادة 

ني املتلــار تني لتفريــري وطتبــت هيئــة امللــورة إىل رئيســها أ   ــرش ملــاورات مــع الرئيســت -112
الاامل املخصص املاي باتفـاق بـاريس فيمـا يتاتـري بامـل هيئـة امللـورة بلـ   هـذ  املسـ لة وعمـل 
فريري اتفاق باريس بل   ورع طرائري وإجراءات ومبادئ توجيهية إلطـار اللـفافية امللـار إليـ  يف 

 من اتفاق باريس. 13املادة 

 طة األخرى التق رير المتعلقة ب ألنش -رابع عشر 
 (األعمال جدول من 14 البند)

المقدمررة بموجررب االتف قيررة  للمعلومرر   التقنرري االسررتعراض عرر  السررنوم التقريررر -ألف 
م  األطراف المدرجة في المرفأ األول للتف قية فري تق ريرار  عر  فتررة السرنتي  

 وفي بلغ ته  الوطنية 
 األعمال()أ( من جدول 14)البند الفرعغ 

 المداوال   
 نظـــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتها األوىل. -113

 .FCCC/SBSTA/2016/INF.8ملاتومات الواردة يف الوثيقة با عتماا  وأحاطت

__________ 

  .<http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9972.php>متاحة عتأ املوقع اللبكغ التاا:  (64)
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التقرير السنوم ع  االستعراض التقنري لقروائم جرر  غر زا  الدفيئرة المقدمرة مر   -ب ء 
 األطراف المدرجة في المرفأ األول للتف قية 

 (األعمال جدول من( ب)14 الفرعغ البند)

 المداوال   
 نظـــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتها األوىل. -114

 .FCCC/SBSTA/2016/INF.11 الوثيقة يف الواردة باملاتومات عتماا  وأحاطت

التقريررر السررنوم عرر  االسررتعراض التقنرري لقرروائم جررر  غرر زا  الدفيئررة وغيرارر  مرر   -جيم 
المعلوم   المقدمة م  األطراف المدرجرة فري المرفرأ األول للتف قيرة وفقر ا لمر  

  م  بروتوكول كيوتو 1الم  ة م   7او محد  في الفقرة 
 (األعمال جدول من( ج)14 الفرعغ البند)

 المداوال   
 نظـــرت هيئــــة امللــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتها األوىل. -115

 .FCCC/SBSTA/2016/INF.12 الوثيقة يف الواردة باملاتومات عتماا  وأحاطت

 مس ئل أخرى  -خ مس عشر
 من جدول األعمال( 15)البند 

 المداوال   
 أش رث ــتُـ  ول نظــرت هيئــة امللــورة يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جتســتها األوىل. -116
 .األعمال جدول من البند هذا إطار يف مسائل

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

 ااث ر اإل ارية وااث ر المتعلقة ب لمي انية -1 
ثـار اآلداريـة و اإلثـار لآلقدمت ممثتة لألمانة، يف اجلتسة الثالثة هليئة امللورة، تقييمـاا أوليـاا  -117

مــن  15عتــأ الســتنتاجات املاتمــدة خــالل الــدورة وفقــاا ألحكــام املــادة  املنتبــةتاتقــة باملي انيــة امل
 تغ املامول ب .ملرو  النظام الداخ

وأبتلــت هــذ  املمثتــة هيئــة امللــورة أ  عــدداا مــن األنلــتة الناةــة عــن املفاورــات الــي  -118
جـــرت خـــالل الـــدورة تـــدعو األمانـــة إىل تقـــد  م يـــد مـــن الـــدعم وتســـتت م بالتـــاا مـــوارد إرـــافية 
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 مـــن الفرعيـــة البنـــود إطــار ويف .2017-2016املي انيـــة األساســـية املاتمــدة لفـــنة الســـنتني  تفــوق
 6مــن املــادة  2لــنهم التااونيــة امللــار إليهــا يف الفقــرة الــ   ب إر ــادات( اأ)12 األعمــال جــدول

 مبوجـــب املنلـــ ة باآلليـــة املتاتقـــة واإلجـــراءات والترائـــري القواعـــد)ب( ا12مـــن اتفـــاق بـــاريسا، و
 السـوقية غـري مالـنهُ  إطـار يف الامـل برنـامم( اج)12و ،ابـاريس اتفاق من 6 املادة من 4 الفقرة
 مسـتديرة مائـدة مناقلـة تنظـيم سـيتتتب ،امـن اتفـاق بـاريس 6ادة املـ مـن 8 الفقـرة يف إليهـا امللار
 امللـــــورة، هليئـــــة واألرباـــــني السادســـــة الـــــدورة مـــــع بـــــالت امن مســـــامهاهتا، إىل اســـــتناداا  األطـــــراف بـــــني
 .يورو 490 000  موع  ما

يـورو مبتـه أوا يسـتند إىل املاتومـات املتاحـة  490 000وذ رت ممثتة األمانة أ  مبته  -119
يف ذلــ  الوقــت. وقالــت إهنــا ت مــل أ  يكــو  بإمكاهنــا العتمــاد عتــأ اســتمرار ســخاء األطــراف 
حىت توفر، يف الوقـت املناسـب وبتريقـة ميكـن التنبـؤ هبـا، ظـويالا إرـافياا لألنلـتة املضـتتع هبـا يف 

أعال  أل  األمانة لن  118البنود الفرعية الثالثة من جدول األعمال امللار إليها يف الفقرة إطار 
  تتمكن من تقد  الدعم املتتوب من دو  مسامهات تكميتية.

وأخــربت املمثتــة هيئــة امللــورة  ــذل  بــ   باــض الســتنتاجات املاتمــدة يف هــذ  الــدورة  -120
 لفــنة املـوارد مـن الحتياجـات وسُتسـتار ض .2017اوز عـام سـتنتب عتيهـا آثـار يف املي انيـة تتجـ

  تباة يف ورع املي انية.امل اإلجراءات سياق يف 2019-2018 السنتني

 إغلق الدورة وتقرير الدورة -2 
نظــرت هيئـــة امللـــورة، يف جتســتها الثالثـــة املســـت نفة، يف ملــرو  تقريـــر الـــدورة واعتمدتـــ   -121

  يتم تقرير الدورة مبساعدة من األمانة وبتوجي  من الرئيس. وأذنت لتمقرر أ 
طرفـــاا، مبـــا يف ذلـــ  باســـم اجملموعـــة األفريقيـــة، والرابتـــة  11وأدىل ببيانـــات ختاميـــة ممثتـــو  -122

املستقتة لبتدا  أمريكا الالتينية والكارييب، ووـالف الـدول اجل ريـة الصـلرية، وائـتالف بتـدا  اللابـات 
والصني، و موعة السالمة البيئية، والوـاد األوروب ودولـ  األعضـاء، وأقـل  77  ة الاملترية، و موع

 ومســتقتة،  ثيــة حكوميــة غــري منظمــات ممثتــو ببيانــات أيضــاا  وأدىل البتــدا  جملــواا، واجملموعــة اجلاماــة.
 والقضــايا املــرأة بلــؤو  مانيــة حكوميــة غــري ومنظمــات ة،يــالامال لتنقابــات حكوميــة غــري ومنظمــات
 والصــناعة، التجاريــة لألعمــال حكوميــة غــري ومنظمــات لتلــباب، حكوميــة غــري ومنظمــات اجلنســانية،
 .(65)مـ ارعني، ومنظمـات لتلـاوب األصـتيةة، ومنظمـات غـري حكوميـة لتبيئي حكومية غري ومنظمات

 و كر الرئيس األطراف وامليسرين واألمانة عتأ دعمهم وأغتري الدورة.
    

__________ 

  أعال . 1انظر احلا ية  (65)


