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التقررألسير ال ر جن عررل التقيي ررأل ال ت ر ا ادطررا فرري الر دس اليألا ررة دادس رريل للهيئررة
الفرعية للتنفيذ

GE.17-10909

3

FCCC/SBI/2017/7

أدالا -افتتألح ال دس

(البند  1من جدول األعمال)

ُ -1عقـ ــدت الـ ــدورة السادس ـ ـة واألربمـ ــو ليديلـ ــة الفرعيـ ــة ليتنفي ـ ـ (هيلـ ــة التنفي ـ ـ )
بو ث باملانياث الفية من  8إىل  18أيار/مايو .2017
املؤمترات المامل

مركـ ــا

ـيس هيلــة التنفي ـ ث الســيد تومــاس كروتســوا (بولنــدا)ث يــوم الثنــن 8
 -2وافتــتا الــدورَة رئـ ُ
أيار/مــايوث ورحــب اميــو األ ـراا وامل ـراقبن .ورحــب أي ـ ا بالســيد زيد ـوا شــن (الصــن) نائب ـ ا
لرئيس اهليلةث وبالسيدة وىب إتشمي (تركيا) مقررةا.

ثألنيألا -ال يألئ التنظي ية

(البند  2من جدول األعمال)

ألف -إقراس ج دل ادع ألل

(البند الفرع (2أ) من جدول األعمال)

 -3نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ث جيس ــتدا األوىل املمق ــودة  8أيار/م ــايوث مـ ـ كرة أع ــدهتا
األمينــة التنفي يــة تت ــمن جــدول األعمــال املؤق ـ وشــروحه ( .)FCCC/SBI/2017/1وأدىل ممــثال
رفن ببيانن.
 -4و ا:يســة نفســداث وبــاقياح مــن الـرئيسث أقــرت هيلــة التنفيـ جــدول األعمــال بصــيعته
املمدلة التالية مو إبقاء البند الفرع (4أ) مميقا
-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية

-3

4

(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم أعمال الدورة؛

(ج)

دورة الفريــا المامــل املمــي بــالتقييم املتمــدد األ ـراا
التقييم والستمراض الدولية؛

(د)

تيسري تبادل اآلراء

(ه)

األنشطة األخرى املقررة.

إ ــار عمييــة

إ ار عميية املشاورات والتحييالت الدولية؛

املميومــات املقدمــة مــن األ ـراا املدرجــة
ه املميومات

اض
املرفــا األول لالتفاقيــة واســتمر ُ

(أ)

حالـ ــة تق ـ ــدع واس ـ ــتمراض تق ـ ــارير ف ـ ــية الس ـ ــنتن الثاني ـ ــة املقدم ـ ــة م ـ ــن
األ راا املدرجة املرفا األول لالتفاقية؛

(ب)

جتمي ــو وتولي ــف تق ــارير ف ــية السـ ــنتن الثاني ــة املقدم ــة م ــن األ ـ ـراا
املدرجة املرفا األول لالتفاقية؛
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(ج)

تنقـ ــيا باملبـ ــادج التوجيديـ ــة العـ ــداد البالاـ ــات الو نيـ ــة ال ـ ـواردة مـ ــن
األ ـ ـراا املدرجـ ــة املرفـ ــا األول لالتفاقيـ ــةث ا:ـ ــاء الثـ ــاة مبـ ــادج
توجيدية لتفاقية األمم املتحدة اال ارية بشا تعري املنـاا فيمـا يتميـا
بتقدع البالاات الو نيةب؛

(د)

تنقيا رائا وإجراءات التقييم والستمراض الدولين.

املميومات املقدمة من األ راا اري املدرجة

املرفا األول لالتفاقية

(أ)

املميوم ــات الـ ـواردة البالا ــات الو ني ــة املقدم ــة م ــن األ ـ ـراا ا ــري
املدرجة املرفا األول لالتفاقية (أُبق ه ا البنـد الفرعـ مـن جـدول
األعمال مميق ا)؛

(ب)

تقدع الدعم املايل والتقي؛

(ج)

التقــارير املــوجاة بشــا التحييــل التقــي ليتقــارير احملدثــة لفــية الســنتن
املقدمة من األ راا اري املدرجة املرفا األول لالتفاقية.

-5

وضـ ــو رائـ ــا وإج ـ ـراءات لتشـ ــعيل واسـ ــتخدام السـ ــجل المـ ــام املشـ ــار إليـ ــه
الفقرة  12من املادة  4من اتفاق باريس.

-6

وضـ ــو رائـ ــا وإج ـ ـراءات لتشـ ــعيل واسـ ــتخدام السـ ــجل المـ ــام املشـ ــار إليـ ــه
الفقرة  12من املادة  7من اتفاق باريس.

-7

استمراض رائا وإجراءات آلية التنمية النظيفة.

-8

املسائل املتميقة باقل البيدا منوا.

-9

خطط التكيف الو نية.

 -10تطــوير التكنولوجيــا ونقيد ــا نطــاق و رائ ــا التقيــيم ال ــدوري آلليــة التكنولوجي ــا
فيما يتميا بدعم تنفي اتفاق باريس.
 -11املسائل املتميقة بتمويل املناا
(أ)

استمراض مدام اليجنة الدائمة املمنية بالتمويل؛

(ب)

الستمراض الثالث لصندوق التكيف.

 -12املسائل املتميقة ببناء القدرات
(أ)

بناء القدرات مبوجب التفاقية؛

(ب)

بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو.

 -13تاثري تنفي تدابري التصدي

GE.17-10909

(أ)

املنتدى احملسن وبرنامج الممل؛

(ب)

رائ ــا املنت ــدى املم ــي بت ــاثري تنفيـ ـ ت ــدابري التص ــدي وبرن ــامج عمي ــه
وو ائفه مبوجب اتفاق باريس؛
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(ج)
(د)

املسائل املتميقة بالفقرة  14من املادة  3من بروتوكول كيوتو؛
التقدم احملرز

تنفي املقرر /1م أ.10-

 -14نط ــاق الس ــتمراض ال ــدوري املقب ــل ليد ــدا الم ــامل الطوي ــل األج ــل مبوج ــب
التفاقية وليتقدم المام احملرز حنو حتقيقه.
 -15اليتيبات اخلاصة بالجتماعات احلكومية الدولية.
 -16املسائل االدارية واملالية واملؤسسية
(أ)

املياانية الربناجمية لفية السنتن 2019-2018؛

(ب)

املسائل األخرى املالية واملتميقة باملياانية؛

(ج)

مواصية استمراض مدام األمانة وعميياهتا؛

(د)

تنفي اتفاق املقر.

 -17مسائل أخرى.
 -18اختتام الدورة والتقرير املتميا هبا.
 -5و ا:يســة األوىل املســتانفةث املمقــودة  8أيار/مــايوث أدىل ببيــانن ممــثال ــرفن نيابــة
عــن جمموعــة ال ـ  77والصــن واوموعــة ا:اممــةث عيــ .التـوايل .و ا:يســة الثانيــةث املمقــودة 9
أيار/مايوث أدىل ببيانات ممثيـو اانيـة أ ـراا باسـم ا:دـات التاليـةث عيـ .التـوايل الحتـاد األورو
ودوله األع اءث وجمموعة السالمة البيليةث واوموعة األفريقيـةث وأقـل البيـدا منـواث وحتـالف الـدول
ا:اريــة الصــعريةث واوموعــة المربيــةث والتحــالف البوليفــاري لشــموب أمريكتنــا  -املماهــدة التجاريــة
ليشــموبث وائــتالا بيــدا العابــات املطــرية .وأدىل ببيانـات أي ــا ممثــل ليمنظمــة المامليــة لدرصــاد
ا:ويةث وممثيو املنظمات اري احلكومية املمنية باملرأة والشؤو ا:نسانيةث واملمنية بالشبابث واملمنية
بالبيل ـ ــةث واملمني ـ ــة ب ـ ــاملاارعنث ومنظم ـ ــات الش ـ ــموب األص ـ ــييةث واحلكوم ـ ــات احمليي ـ ــةث والس ـ ــيطات
البيدية(.)2( )1

ألء -تنظيم أع ألل ال دس

(البند الفرع (2أ) من جدول األعمال )
جيسـتدا األوىلث حيـث وجـه الـرئيس النتبـا
 -6نظرت هيلة التنفي ه ا البند الفرع
إىل موعــد اختتــام أعمــال ميــو اوموعــات ةيــول الســاعة  13/00مــن بمــد دــر األربمــاءث 17
أيار/مايوث ل ما إتاحة مشرو الستنتاجات اخلتامية ليجيسة المامة الوق املناسب .وبناءا
عيــ .اقـياح مــن الـرئيسث اتفقـ هيلــة التنفيـ عيــ .امل ـ قــدم ا عيــ .هـ ا األســاسث ومتاشــي ا مــو

__________

()1
()2

ي ــدل هب ــا خ ــالل ا:يسـ ـة المام ــةث متاح ــة عي ــ .بواب ــة تق ــدع التقـ ـارير

نص ــول البيان ــاتث مب ــا فيد ــا تيـ ـ الـ ـ
المن ـ ـ ـوا الت ـ ــايل &c/muuu../wpccof.cc.n/cpf.wces/ccpcccc.n/c.sc/simnus/nni.cccfnu.4www//pphhh
.wwcfcccfwswcfc/wc&2017=csacc
المنـ ـوا الت ــايل
البيان ــات الـ ـ أديل هب ــا أثن ــاء ا:يس ــة المام ــة الفتتاحي ــة متاح ــة ع ــن ري ــا الب ــث الش ــبك
https://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2017/events/2017-05-09-12-00-subsidiary-body-for-

.implementation-sbi
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الستنتاجات( )3ال سبا أ اعتمدهتا هيلة التنفي بشا اختتـام املفاوضـات
وممارسات الممل ذات الصية.

الوقـ املناسـب

 -7و  13أيار/مــايوث عقــدت هيلــة التنفي ـ جيســة عامــة اــري ر يــة بالش ـيا مــو اهليلــة
الفرعيــة ليمشــورة الميميــة والتكنولوجيــة (هيلــة املشــورة) والفريــا المامــل املخص ـ املمــي باتفــاق
باريس (فريا اتفاق باريس) لينظر الروابط املتميقة بتنفي برنامج الممل إ ـار اتفـاق بـاريس
أعمــال اهليلــات الفرعيــة .و ه ـ ا:يســةث قــدم رؤســاء اهليلــات الفرعيــة عروض ـا بشــا البنــود
املتصية باتفاق باريس جداول أعمال اهليلة الفرعية لكل مندم.

جيم -ادس الفريررا ال ألم ر ال نرري رأللتقييم ال ت ر ا ادط ررا فرري إط رألس ع ليررة التقيرريم
داال ت راض ال دلية
(البند الفرع (2ج) من جدول األعمال)

 -8نظ ــرت هيلـ ــة التنفي ـ ـ ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ـ ـ مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال جيسـ ــتدا األوىل
وأحا ـ عيم ـ ا باملميومــات املقدمــة مــن ال ـرئيس عــن تنظــيم الــدورة الثانيــة ليفريــا المامــل املمــي
بــالتقييم املتمــدد األ ـراا إ ــار ا:ولــة الثانيــة مــن عمييــة التقيــيم والســتمراض الدوليــةث واملقــرر
عقــدها يــوم  12و 13أيار/مــايو .ويــرد تقريــر مــوجا عــن التقيــيم املتمــدد األ ـراا لســبمة عشــر
رفا قيد التقييم ه الدورة الوثيقة .)4(FCCC/SBI/2017/7/Add.2

اال -تييير تبألال اآلساء في إطألس ع لية ال شألدسا دالتحليال ال دلية
(البند الفرع (2د) من جدول األعمال )

 -9نظ ــرت هيلـ ــة التنفي ـ ـ ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ـ ـ مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال جيسـ ــتدا األوىل
وأحا ـ عيمـ ا باملميومــات الـ قــدمدا ال ـرئيس بشــا تنظــيم حيقــة عمــل تيســري تبــادل اآلراء

أيار/مايو.
إ ار عميية املشاورات والتحييالت الدولية ال كا من املقرر إجراؤها 15
 -10ووج ـ ــه الـ ـ ـرئيس النتب ـ ــا إىل الطرائ ـ ــا واملب ـ ــادج التوجيدي ـ ــة اخلاص ـ ــة بمميي ـ ــة املش ـ ــاورات
والتحيــيالت الدوليــة()5ث ف ـالا عــن الصــفحات الشــبكية اخلاصــة بتيســري تبــادل اآلراء( . )6وأبي ـ
ال ـرئيس هيلــة التنفي ـ بــا نتــائج عميي ـة املشــاورات والتحيــيالت الدوليــة ستشــملث بالنســبة لكــل
را مـن األ ـراا المشـرة املشـاركة حيقـة عمـل تيسـري تبـادل اآلراءث ً ـرا ملـداولت جيسـة
تيســري تبــادل اآلراء وتقري ـرا مــوجاا باعتبــار نتيجــة التحييــل التقــي لتقريــر التحــديث لفــية الســنتن
()7
اخلال بالطرا .

هألء -ادنشطة ادخرى ال

قرس

(البند الفرع (2هـ) من جدول األعمال )

__________

()3
()4
()5
()6
()7
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انظر الفقرة  21أدنا و.http://unfccc.int/10054.php
7

FCCC/SBI/2017/7

 -11نظ ــرت هيلـ ــة التنفي ـ ـ ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ـ ـ مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال جيسـ ــتدا األوىل
وأحا ـ عيمـ ا باملميومــات املقدمــة عــن األنشــطة األخــرى املقــررة هـ الــدورة()8ث مــو تســييط
ال ــوء عيــ .اجتماعــات اخل ـرباء التقنيــن بشــا التخفيــف والتكيــفث ال ـ تشــكل لــب عمييــات
الفحـ التقـيث وأول اجتمــا ليجنـة بـاريس املمنيــة ببنـاء القــدرات وحيقـة عمـل مــا بـن الــدورات
من أجل تطوير المناصر املمكن إدراجدا خطة عمل ليمسائل ا:نسانية.

ثأللثألا -ال ل مررأل ال ق مررة مررل ادطررا ال سجررة فرري ال رفررا اددل لالتفألقيررة
دا ت راض هذه ال ل مأل
(البند  3من جدول األعمال )

ألف -حألل ررة تقر ر يم دا ررت راض تقر رألسير فت ررر الي ررنتيل الثألني ررة ال ق م ررة م ررل ادطر ررا
ال سجة في ال رفا اددل لالتفألقية 
(البند الفرع (3أ) من جدول األعمال)

 -12نظ ــرت هيلـ ــة التنفي ـ ـ ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ـ ـ مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال
املستانفة وأحا عيما باملميومات الواردة الوثيقة . FCCC/SBI/2017/INF.1

جيسـ ــتدا األوىل

ألء -تج ير دت ليررف تقرألسير فتررر اليررنتيل الثألنيررة ال ق مررة مررل ادطررا ال سجررة فرري
ال رفا اددل لالتفألقية
(البند الفرع (3ب) من جدول األعمال)

 -13نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل
املســتانفة والثالثــةث  18أيار/مــايو .ووافق ـ هيلــة التنفي ـ ث جيســتدا األوىلث عيــ .النظــر
ه ا البنـد الفرعـ مـن جـدول األعمـال مشـاورات اـري ر يـة اشـي تيسـريها السـيد سـتيفن
كينـ ـ  -أوي ــو (كيني ــا) والس ــيدة هيي ــن بي ــوم (نيوزيين ــدا) .و ا:يس ــة الثالث ــةث ذك ــر الـ ـرئيس أ
املشــاورات تف ـ إىل أيــة اســتنتاجات .وعمــال بالقاعــدتن (10ج) و 16مــن مشــرو النظــام
الــداخي املممــول بــهث ســتدرج هـ املســالة جــدول األعمــال املؤقـ ليــدورة الســابمة واألربمــن
) .
هليلة التنفي (تشرين الثاة/نوفمرب  2017

جيم -تنق رريل بال بر رألاه الت جيهي ررة إلعر ر اا البالر ررأل ال طني ررة الر ر اسا م ررل ادطر ررا
ال سجررة فرري ال رفررا اددل لالتفألقيررة الجررنء الث رألنيف مب رألاه ت جيهيررة التفألقيررة
ادمم ال تح اإلطألسية شأن تغير ال نألخ في أل يت لا تق يم البالرأل ال طنيةب
(البند الفرع (3ج) من جدول األعمال)

 -14نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل
املســتانفة والثالثــة .وأدىل ممثــل أحــد األ ـراا ببيــا  .واتفق ـ هيلــة التنفي ـ ث جيســتدا األوىلث
عيــ .أ ي ـري ال ـرئيس مشــاورات مــو األ ـراا املدتمــة بشــا ه ـ املســالة وأ يقــدم تقري ـرا إىل
__________

()8
8
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اهليلة جيستدا المامة اخلتامية .و ا:يسة الثالثـةث وافقـ هيلـة التنفيـ عيـ .مواصـية النظـر
ه ا البند دورهتا اخلمسن (حايرا /يونيه  2019
).

اال -تنقيل طرائا دإجراءا التقييم داال ت راض ال دلييل
(البند الفرع (3د) من جدول األعمال)

 -1ال ادال
 -15نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل
املســتانفة والثالثــة .وكان ـ ممروضــة عييدــا التقــارير املتميقــة هب ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال(.)9
ووافق هيلـة التنفيـ ث جيسـتدا األوىلث عيـ .النظـر هـ ا البنـد الفرعـ مـن جـدول األعمـال
مشــاورات ا ــري ر يــة يش ــي تيســريها الس ــيد كين ـ  -أوي ــو والســيدة بي ــوم .ونظــرت هيل ــة
الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا .
التنفي ث جيستدا الثالثةث
 -٢اال تنتألجأل
 -16بدأت هيلة التنفيـ ث حسـبما هـو مطيـوب الفقـرة  3مـن املقـرر /18م أ22-ث عميدـا
بشــا تنقــيا رائــا وإج ـراءات التقيــيم والســتمراض الــدولين عيــ .أســاس التجربــة املكتســبة
ا:ول ـ ــة األوىل م ـ ــن التقي ـ ــيم والس ـ ــتمراض ال ـ ــدولينث مراعيـ ـ ـة ذل ـ ـ ـ املميوم ـ ــات ال ـ ـ ـواردة م ـ ــن
األ راا(.)10
 -17ورحب ـ ـ ـ هيلـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ بـ ـ ــا:ولتن األوىل والثانيـ ـ ــة م ـ ـ ـن عمييـ ـ ــة التقيـ ـ ــيم والسـ ـ ــتمراض
ال ــدولين اليت ــن نظمت ــا مب ــا يتماش ــ .م ــو الطرائ ــا واالجـ ـراءات املمتم ــدة الـ ـواردة املرف ــا الث ــاة
ليمقــرر /2م أ17-ث وأقــرت بقيمــة التجربــة املكتســبة مندمــا .وأحا ـ عيمـ ا باملميومــات املقدمــة
من األ راا واآلراء املتبادلة بشا تنقيا رائا وإجراءات عميية التقييم والستمراض الدولين.
 -18وأحا ـ هيلــة التنفي ـ عيم ـ ا أي ـ ا بالممــل ا:ــاري لفريــا اتفــاق بــاريس إ ــار بنــد
ج ــدول أعمال ــه املتمي ــا ب ــالطرائا واالجـ ـراءات واملب ــادج التوجيدي ــة ال ــار الش ــفافية لإلجـ ـراءات
وال ــدعم املش ــار إلي ــه امل ــادة  13م ــن اتف ــاق ب ــاريس .وأق ــرت هيل ـة التنفي ـ ب ــا عميي ــة التقي ــيم
والستمراض الدولينث كجاء من ترتيبات الشفافية مبوجـب التفاقيـةث تشـكل جـاءا ل يتجـاأ مـن
التجربــة املســتند إليدــا لوضــو تي ـ الطرائــا واالج ـراءات واملبــادج التوجيديــةث وفق ـ ا ليفقــرة  4مــن
املادة  13من اتفاق باريس.
 -19واتفق هيلة التنفي عي .مواصية النظر

ه املسالة

دورهتا اخلمسن.

__________

( )9مثل احلاشية  10أدنا  . 
( )10متاحة الرابط التايل .http://www4.unfccc.int/submissions
GE.17-10909
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سا ألا -ال ل مرررأل ال ق مرررة مرررل ادط ر ررا ريرررر ال سج ررة فر رري ال رف ررا اددل
لالتفألقية
(البند  4من جدول األعمال )

ألف -ال ل مأل ال اسا في البالرأل ال طنية ال ق مة مل ادطرا رير ال سجة فري
ال رفا اددل لالتفألقية
(أُبق البند الفرع (4أ) من جدول األعمال مميقاا)

ألء -تق يم ال عم ال أللي دالتقني

(البند الفرع (4ب) من جدول األعمال )
 -20نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل
ا:يسة األوىل( .)11و ا:يسـة نفسـداث وافقـ
والثالثة .وعرض ممثل األمانة ه ا البند الفرع
هيلة التنفي عي .النظر ه ا البند الفرع من جدول األعمـال مشـاورات اـري ر يـة يشـي
تيســريها الســيد كين ـ  -أويــو والســيدة بيــوم .و ا:يســة الثالثــةث وافق ـ هيلــة التنفي ـ عيــ.
مواصية النظر هـ ا البنـد دورهتـا السـابمة واألربمـن .و ا:يسـة نفسـداث أثـار ـرا واحـدث
متحدثا باسـم جمموعـة ال ـ  77والصـن ومـدعوما مـن عـدد مـن األ ـرااث شـواال بشـا احلصـول
()12
عي .الدعم املايل .وبناء عي .اقياح من الرئيسث اتفق هيلة التنفي أ تسجل ه ا التقرير . 

جيم -التقألسير ال جن شأن التحلير التقنري للتقرألسير ال ح ثرة لفترر اليرنتيل ال ق مرة
مل ادطرا رير ال سجة في ال رفا اددل لالتفألقية
(البند الفرع (4ج) من جدول األعمال )

 -21نظ ــرت هيلـ ــة التنفي ـ ـ ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ـ ـ مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال جيسـ ــتدا األوىل
املس ــتانفة .وأحا ـ عيم ـ ا بالتق ــارير امل ــوجاة املتاح ــة ح ــى اآل املوق ــو الش ــبك لالتفاقي ــة
()13
الفية من  1تشرين األول/أكتوبر  2016إىل  10آذار/مارس . 2017

خألميألا -دض ر طرائررا دإج رراءا لتشررغي دا ررت اع اليررج ال ررألع ال شررألس إلي ر
في الفقر  1٢مل ال ألا  4مل اتفألق ألسيس
(البند  5من جدول األعمال)

 -1ال ادال
 -22نظ ــرت هيل ــة التنفي ـ ه ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل املس ــتانفة
والثالثة .فف جيستدا األوىلث اتفق هيلة التنفيـ عيـ .النظـر هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال
__________

( ً )11ر المرض الشفوي لدمانة متاح المنوا التايل .http://unfccc.int/10248
( )12البيانـ ـ ـ ــات املتاحـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن ريـ ـ ـ ــا البـ ـ ـ ــث الشـ ـ ـ ــبك ليجيسـ ـ ـ ــات المن ـ ـ ـ ـوا التـ ـ ـ ــايل

https://unfccc6.meta-

fusion.com/bonn_may_2017/events/2017-05-18-12-00-subsidiary-body-for-implementation-

.sbi/provision-of-financial-and-technical-support-agenda-item-4-b-1
(.http://unfccc.int/10054 )13
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إ ــار مش ــاورات ا ــري ر ي ــة تش ــي تيس ــريها الس ــيدتا م ــادلن ضـ ـيوا س ــار (الس ــنعال)
واريت ـ ـراود فولنسـ ــك (النمسـ ــا) .ونظـ ــرت جيسـ ــتدا الثالثـ ــة السـ ــتنتاجات ال ـ ـواردة أدنـ ــا
واعتمدهتا  .
 -٢اال تنتألجأل
 -23واصــي هيل ــة التنفي ـ م ــداولهتا وفق ـ ا ليفق ــرة  29م ــن املق ــرر /1م أ21-ث مس ــتندةا إىل
الفقرة  12من املادة  4من اتفاق باريس.
 -24وأحا ـ ـ هيل ــة التنفيـ ـ عيمـ ـ ا ب ــاآلراء الـ ـ تبادلتد ــا األ ـ ـراا ال ــدورة بش ــا رائ ــا
وإج ـراءات تش ــعيل واس ــتخدام الس ــجل الم ــام املش ــار إلي ــه الفق ــرة  29م ــن املق ــرر /1م أ21-
(يشــار إليــه فيمــا يي ـ باس ــم الســجل المــام امل ـ كور الفق ــرة  23أعــال )ث مبــا ذل ـ بش ــا
الصــالت ال ـ ت ـربط عميد ـا إ ــار ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال بمميدــا إ ــار البنــد 6
مــن جــدول األعمــالث بوضــو رائــا وإجـراءات لتشــعيل واســتخدام الســجل المــام املشــار إليــه
الفقرة  12من املادة  7من اتفاق باريس 
ب.
 -25وأحا ـ ـ هيل ــة التنفيـ ـ عيمـ ـ ا باملميوم ــات الـ ـ ق ــدمتدا األمان ــة هـ ـ ال ــدورة بشـ ـا
التشــعيل احلــايل ليســجل املؤقـ ليمســاتات احملــددة و نيـاث وبــاآلراء الـ أعربـ عندــا األ ـراا
خــالل الــدورة فيمــا يتصــل بالســجل المــام املشــار إليــه الفقــرة  23أعــال ث مبــا ذل ـ بشــا
الســماح :دــات التنســيا الو نيــة لد ـراا وحــدها بتحميــل املســاتات احملــددة و ني ـ اث وضــما
أمن احلسابات وإمكانية الوصول إىل ًتوى السجل المام املـ كور الفقـرة  23أعـال ث واالبقـاء
عي .املساتات احملددة و نيا ال بيعـ عندـا األ ـراا سـابقاث وتـوفري دليـل اسـتخدام لد ـراا
ومواصية دعم تشعيل السجل المام امل كور الفقرة  23أعال .
 -26ووافقـ هيلــة التنفيـ عيــ .أ وضــو رائــا وإجـراءات تشــعيل واســتخدام الســجل المــام
امل كور الفقرة  23أعال ينبع أ يراع ا:وانب املشار إليدا الفقرة  25أعال .
 -27ودع ـ ـ ـ هيلـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ األ ـ ـ ـراا وامل ـ ـ ـراقبن إىل أ يقـ ـ ــدموا()14ث ةيـ ـ ــول  21أييـ ـ ــول/
س ــبتمرب 2017ث آراءه ــم بش ــا املس ــائل التالي ــة املتص ــية بطرائ ــا وإجـ ـراءات تش ــعيل واس ــتخدام
السجل المام امل كور الفقرة  23أعال
التجـارب والــدروس املسـتفادة ســياق اســتخدام السـجل املؤقـ ليمســاتات
(أ)
احملددة و ني ا واملتصية بتديلة السجل المام امل كور الفقرة  23أعال ؛
الفقرة  23أعال ؛

(ب)

و ائف السجل المام امل كور

(ج)

هيكل وعناصر تصميم السجل المام امل كور

الفقرة  23أعال ؛

(د) الس ــبل املمكن ــة لتماي ــا اس ــتخدام الس ــجل الم ــام امل ـ كور
وأمنه وإمكانية الوصول إليه وتيسري استمماله ودعمه؛
__________

(هـ)

الصالت املمكنة املشار إليدا

الفق ــرة  23أع ــال

الفقرة  24أعال .

( )14ينبعـ لد ـراا أ تقــدم آراءهــا عــن ريــا بوابــة تقــدع املميومــات المنـوا التــايل .http://unfccc.int/5900
وينبع ليمراقبن أ يرسيوا ورقاهتم بالربيد االلكيوة إىل المنوا التايل .secretariat@unfccc.int
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 -28ووافقـ هيلـة التنفيـ عيــ .مواصـية نظرهـا هـ املســالة دورهتـا السـابمة واألربمــنث
مبا ذل االحا ة عيم ا باآلراء ال أعرب عندا األ راا فيما قدمته من ورقات.

ألا ألا -دض ر طرائررا دإج رراءا لتشررغي دا ررت اع اليررج ال ررألع ال شررألس إلي ر
في الفقر  1٢مل ال ألا  ٧مل اتفألق ألسيس
(البند  6من جدول األعمال)

 -1ال ادال
 -29نظ ــرت هيل ــة التنفي ـ ه ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل املس ــتانفة
والثالثة .واتفق هيلة التنفي ث جيستدا األوىلث عيـ .النظـر هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال
إ ار مشاورات اري ر ية تشي تيسريها السيدتا ضيوا سـار وفولنسـك  .ونظـرت
الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدها  .
جيستدا الثالثة
 -٢اال تنتألجأل
 -30واص ــي هيل ــة التنفيـ ـ نظره ــا
املادة  7من اتفاق باريس.

مس ــالة الس ــجل الم ــام املش ــار إلي ــه

الفق ــرة  12م ــن

 -31وأحا ـ ـ هيل ــة التنفي ـ ـ عيم ـ ـا ب ــاآلراء ال ـ ـ تبادلتد ــا األ ـ ـراا ه ـ ـ ال ــدورة بش ــا
رائــا وإج ـراءات تشــعيل واســتخدام الســجل الم ــام امل ـ كور الفقــرة  30أعــال ث مبــا ذل ـ
بشا الصالت ال تربط عميدا إ ار ه ا البند من جدول األعمال بمميدا إ ار البنـد 5
م ــن ج ــدول األعمـ ــالث بوض ــو رائ ــا وإج ـ ـراءات لتش ــعيل واس ــتخدام السـ ــجل املش ــار إليـ ــه
الفقرة  12من املـادة  4مـن اتفـاق بـاريسبث وبالصـفحة الشـبكية( )15الـ تتمدـدها األمانـة بشـا
مبادرات التخطيط ليتكيف.
 -32وأحا ـ هيلــة التنفي ـ عيم ـا أي ـا بــاآلراء ال ـ أعرب ـ عندــا األ ـراا بشــا التصــميم
التقي والقدرات الو يفية ليسجل المام امل كور الفقرة  30أعال ث مبا ذل املسائل املتميقـة
ببســا ة وســدولة اســتخدامهث وأمــن احلســاباتث وســدولة الوصــول إىل الورقــات املتميقــة بــالتكيفث
والدعم الالزم لتديلة السجل المام امل كور الفقرة  30أعال .
 -33واتفق هيلة التنفي عي .أ اآلراء ال أعربـ عندـا األ ـراا بشـا جوانـب التصـميم
امل ـ كورة الفقــرة  32أعــال ينبع ـ أ تراعــ .عنــد وضــو رائــا وإج ـراءات تشــعيل واســتخدام
السجل المام امل كور الفقرة  30أعال .
 -34وأحا ـ هيلــة التنفيـ عيمـ ا بــاآلراء الـ أعربـ عندــا األ ـراا بشــا التصــميم التقــي
ليسجل المام امل كور الفقرة  30أعال ث والكيفية ال ميكن أ تُراع .هبـا التصـميم لتيـف
وس ـ ــائل تق ـ ــدع ال ـ ــبالذ املتص ـ ــل ب ـ ــالتكيف الـ ـ ـ ي ت ـ ــن عيي ـ ــه الفق ـ ــرة  11م ـ ــن امل ـ ــادة  7م ـ ــن
اتفاق باريس.
__________

(.http://unfccc.int/8932 )15
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 -35ودع ـ ـ ـ هيلـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ األ ـ ـ ـراا وامل ـ ـ ـراقبن إىل أ يقـ ـ ــدموا()16ث ةيـ ـ ــول  21أييـ ـ ــول/
سبتمرب 2017ث آراءهم بشا رائا وإجـراءات السـجل المـام املـ كور الفقـرة  30أعـال ث مبـا
ذل بشا الصالت املمكنة املشار إليدا الفقرة  31أعال .
 -36واتفق هيلة التنفي عي .مواصية النظر

ه املسالة

دورهتا السابمة واألربمن .

أل ألا -ا ت راض طرائا دإجراءا آلية التن ية النظيفة
(البند  7من جدول األعمال )

 -37نظ ــرت هيل ــة التنفي ـ ه ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل املس ــتانفة
والثالثة .ووافق هيلة التنفي ث جيستدا األوىلث عيـ .النظـر هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال
مشــاورات ا ـري ر يــة تشــي تيســريها الســيدة كارولينــا أتــونن (فنينــدا) والســيد يــاو أوســافو
(اان ــا) .و ا:يس ــة الثالث ــةث ذك ــر ال ـرئيس أ املش ــاورات تف ـ إىل أي ــة اس ــتنتاجات .وعم ـالا
بالقاع ــدتن (10ج) و 16م ــن مش ــرو النظ ــام ال ــداخي املمم ــول ب ــهث س ــتدرج هـ ـ املس ــالة
جدول األعمال املؤق ليدورة السابمة واألربمن هليلة التنفي . 

ثألمنألا -ال يألئ ال ت لقة أق البل ان ن ا
(البند  8من جدول األعمال )

 -1ال ادال
 -38نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ هـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل والثالث ـ 
ـة.
وكان ممروضة عييدا الوثيقة  . FCCC/SBI/2017/6وأدىل ممثل أحد األ راا ببيـا  .و ا:يسـة
األوىلث دعا الرئيس السيد أديريتو سانتانا (سا توم وبرينسييب)ث ع و فريـا اخلـرباء املمـي باقـل
البيدا منواث إىل تقدع تقرير عن أنشـطة الفريـا( .)17و ا:يسـة ذاهتـاث وافقـ هيلـة التنفيـ عيـ.
النظر ه ا البنـد مـن جـدول األعمـال إ ـار مشـاورات اـري ر يـة يشـي تيسـريها السـيد
ينس فوال (الـدامنر ) والسـيدة بيبيتـوا لتاسـ (توفـالو) .ونظـرت هيلـة التنفيـ جيسـتدا الثالثـة
الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا .
 -٢اال تنتألجأل
 -39رحب هيلة التنفي بالتقرير املتميا بالجتما احلادي والثالثن لفريا اخلرباء املمـي باقـل
البيدا منوا()18ث املمقود بو ث باملانياث الفية من  7إىل  10آذار/مارس . 2017

__________

( )16ينبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ لد ـ ـ ـ ـ ـ ـراا أ تقـ ـ ـ ـ ـ ــدم آراءهـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــن ريـ ـ ـ ـ ـ ــا بوابـ ـ ـ ـ ـ ــة تقـ ـ ـ ـ ـ ــدع املميومـ ـ ـ ـ ـ ــات المن ـ ـ ـ ـ ـ ـوا التـ ـ ـ ـ ـ ــايل
 .http://www.unfccc.int/5900وينبع ـ ـ ليم ـ ـراقبن أ يرسـ ــيوا ورقـ ــاهتم بالربيـ ــد االلكـ ــيوة إىل المن ـ ـوا التـ ــايل
.secretariat@unfccc.int
( )17هنا نسخة من التقرير الشفوي لدمانة متاحة المنوا التايل .http://unfccc.int/10248
(.FCCC/SBI/2017/6 )18
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 -40وأعرب ـ هيلــة التنفي ـ عــن امتنا ــا حلكومــة مــالوي لست ــافتدا حيقــة الممــل التدريبيــة
االقييميــة املتميقــة طــط التكيــف الو نيــة ليبيــدا الناميــة النا قــة باالنكييايــة أفريقيــاث املمقـودة
لييونعويث مبالويث الفية من  27شباط/فرباير إىل  3آذار/مارس .2017
 -41ودع ـ هيلــة التنفي ـ األ ـراا واملنظمــات ذات الصــية إىل مواصــية تقــدع امل ـوارد دعم ـ ا
لتنفي برنامج عمل فريا اخلرباء املمي باقل البيدا منوا.
 -42وأعرب هيلة التنفي عن تقديرها لفريا اخلـرباء واألمانـة لمميدمـا عيـ .دعـم أقـل البيـدا منـوا.
ورحبـ اهليلــة بربنــامج الممــل املتجــدد الـ ي وضــمه فريــا اخلـرباء لفــية الســنتن )19(2018-2017ث
وشجمته عي .ترتيب أولويات عميه مو مراعاة توافر املوارد.
 -43وأك ــدت هيل ــة التنفي ـ أتي ــة تنظ ــيم مم ــارض خط ــط التكي ــف الو ني ــة باعتباره ــا وس ــييةا
لتب ــادل املميوم ــات وال ــدروس املس ــتفادة بش ــكل فم ــال ومتس ــا ومس ــتمرث ومنصـ ـةا لـ ـربط البي ــدا
مبقــدم اخلــدمات والــدعم إ ــار جدودهــا جمــال التكيــف وباعتبارهــا وســييةا ليحفــا عيــ.
مكانــة خطــط التكيــف الو نيــة وعيــ .التكيــف .ولحظ ـ بقيــا تاجيــل ممــرض خطــط التكيــف
الو نية ال ي كا من املقرر تنظيمه الفية من  11إىل  13نيسا /أبريل  2017بو .
 -44ولحظ هيلة التنفي مـو التقـدير التمدـدات ا:ديـدة بـالترب لصـندوق أقـل البيـدا منـوا
مببي  17.1مييو دولر بن تشرين الثاة/نوفمرب  2016ونيسا /أبريل .)20(2017
 -45ولحظ هيلة التنفي أ جممو التمويل املمتمد لصـندوق أقـل البيـدا منـوا خـالل سـنة
مرفا البيلة الماملية املالية  )21(2017بي  9أيار/مايو  2017ما قدر  154.6مييو دولرث
وأ املبيـ ـ الياكمـ ـ مل ــا ج ــرت املوافق ــة عيي ــه م ــن متوي ــل منـ ـ إنش ــاء ص ــندوق أق ــل البي ــدا منـ ـوا
بي  1.22مييار دولر(.)22
 -46ولحظـ ـ هيل ــة التنفيـ ـ أي ـ ـا أ أمان ــة مرف ــا البيل ــة الماملي ــة أج ــازت تقنيـ ـا  23مق ــيح
مشرو ث حى  9أيار/مايو 2017ث لتنفي برامج الممل الو نية ليتكيف املقدمة من أقل البيـدا
من ـواث وهــو مــا ميثــل مــا جمموعــه  146.1مييــو دولرث وأ ه ـ املقيحــات انتظــار صــي
املوارد من صندوق أقل البيدا منوا(.)23
 -47وحث هيلة التنفي عي .تقدع املايد من املساتات إىل صندوق أقل البيدا منوا.
 -48ورحب ـ هيلــة التنفيـ بــا:دود ال ـ يبـ هلا فريــا اخل ـرباء املمــي باقــل البي ـدا من ـوا جمــال
تقدع التوجيه واملشورة التقنين بشا دمج خطط التكيف الو نية مو أهـداا التنميـة املسـتدامة.
ورحب ـ اهليلــة أي ـ ا باســتمرار ه ـ ا الممــل إ ــار برنــامج الممــل املتجــدد احلــايل لفــية الســنتن
ال ي ي طيو به فريا اخلرباء.
__________

()19
()20
()21
()22
()23
14

ي ــرد املرف ــا األول ليوثيق ــة  .FCCC/SBI/2017/6ووفقـ ـ ا ليفق ــرة  3م ــن املق ــرر /6م أ16-ث يم ــد فري ــا اخلـ ـرباء
برنامج عمل متجددا مدته سنتا لتنظر فيه هيلة التنفي ا:يسة األوىل لدورهتا كل سنة.
وثيقتا مرفا البيلة الماملية  GEF/LDCF.SCCF.22/Inf.02و.GEF/LDCF.SCCF.22/03
الفية من  1متوز/يوليه  2016إىل  30حايرا /يونيه .2017
وثيقة مرفا البيلة الماملية .GEF/LDCF.SCCF.22/03
انظر .http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/update_on_the_ldcf_leg_side_event_may_2017.pdf
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 -49ورحب هيلة التنفي كـ ل بالتوجيـه واملشـورة التقنيـن اليـ ين يقـدمدما فريـا اخلـرباء إىل
أقل البيدا منوا عميية صيااة وتنفي خطط التكيف الو نيةث مبا ذل مـن خـالل حيقـات
الممل التدريبية االقييمية ودراسات احلالت االفرادية املفتوحة املتميقة طط التكيف الو نية.
 -50ولحظـ هيلــة التنفيـ مــو التقــدير ا:دـود الـ يبـ هلا فريــا اخلـرباء بشـا تقــدع التوجيــه
واملشــورة التقنيــن إىل أقــل البيــدا منـوا فيمــا ـ احلصــول عيــ .التمويــل مــن الصــندوق األخ ــر
ليمناا لصيااة خطط التكيف الو نية وبشا التنفي الالحا ليسياسات واملشاريو والـربامج الـ
حتــددها أقــل البيــدا من ـواث مبــا ذل ـ التمــاو النــاجا مــو أمانــة الصــندوق األخ ــر ليمنــاا
ه ا الصدد.
 -51وأقــرت هيلــة التنفيـ بــا مقيحــن متميقــن بصــيااة خطــط التكيــف الو نيــة قــد وافقـ
عييدمــا أمانــة الصــندوق األخ ــر ليمنــاا فمـالا  9كــانو األول/ديســمرب  )24(2016وأ 16
ــور االج ـراءات إم ــا مرحي ــة تق ــدميدا أو موافق ــة أمان ــة
مقيح ـ ا م ــن البي ــدا النامي ــة توج ــد
الصندوق عييدا.
 -52ودعـ هيلــة التنفيـ فريــا اخلـرباء إىل أ يــدرجث حســب القت ــاءث بنــدا بشــا الوصــول
إىل برنــامج دعــم الســتمداد واألنشــطة التح ـريية التــابو ليصــندوق األخ ــر ليمنــاا جــداول
أعمال حيقات الممل التدريبية االقييمية بشا خطط التكيف الو نيـة وممـارض خطـط التكيـف
الو نية.
 -53ودع ـ ـ هيل ـ ــة التنفي ـ ـ األ ـ ـراا واملنظم ـ ــات املمني ـ ــة إىل أ تق ـ ــدمث ةي ـ ــول  2ش ـ ــباط/
فربايـر )25(2018ث اقياحـات لينظــر فيدـا فريـا اخلـرباء إ ـار اسـتجابته ليــدعوة( )26املوجدـة مــن
مؤمتر األ راا لينظر احلاجة إىل حتديث برنامج عمل أقل البيدا منـوا وتقـدع توصـيات لتنظـر
فيدا هيلة التنفي دورهتا الثامنة واألربمن (نيسا /أبريل  -أيار/مايو .)2018
 -54ولحظـ هيلــة التنفيـ مــو التقــدير اســتمرار فريــا اخل ـرباء التمامــل والتمــاو هبمــة مــو
:نــة التكيــفث و:نــة بــاريس املمنيــة ببنــاء القــدراتث واهليلــات األخــرى املنشــاة مبوجــب التفاقيــةث
وهيلة املشورة بشـا برنـامج عمـل نـريو املتميـا بتـاثريات تعـري املنـاا والقابييـة ليتـاثر بـه والتكيـف
ممهث باالضافة إىل استمرار التمامل هبمة مو جمموعة واسمة من املنظمات والوكـالت واملراكـا
والشبكات االقييمية املمنية .ورحب هيلة التنفي با:دود ال يب هلا فريا اخلـرباء مـن أجـل تقـدع
الدعم املتسا واملتكامل إىل البيدا فيما يتميا طط تكيفدا الو نية.
 -55و يبـ هيلــة التنفيـ إىل فريــا اخلـرباء مواصــية ترتيــب أولويــات أنشــطته
عميهث رهنا بتوافر املوارد.

إ ــار برنــامج

__________

( )24وثيقة الصندوق األخ ر ليمناا GCF/B.15/Inf.08ث الفقرة .11
( )25وينبع ـ ـ ـ لد ـ ـ ـراا أ تقـ ـ ــدم آراءهـ ـ ــا عـ ـ ــن ريـ ـ ــا بوابـ ـ ــة تقـ ـ ــدع املميومـ ـ ــات عيـ ـ ــ .ال ـ ـ ـرابط الشـ ـ ــبك التـ ـ ــايل
 . http://www.unfccc.int/5900وينبع ـ ـ ليم ـ ـراقبن أ يرسـ ــيوا ورقـ ــاهتم بالربيـ ــد االلكـ ــيوة إىل ه ـ ـ ا المن ـ ـوا
.secretariat@unfccc.int
( )26املقرر /19م أ21-ث الفقرة .3
GE.17-10909
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تأل ألا -خطط التكيف ال طنية

(البند  9من جدول األعمال)

 -56نظ ــرت هيل ــة التنفي ـ ه ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل املس ــتانفة
والثالثة .ووافق هيلة التنفي ث جيستدا األوىل املستانفةث عيـ .النظـر هـ ا البنـد مـن جـدول
األعم ــال إ ــار مش ـ ـاورات ا ــري ر ي ــة يش ــي تيس ــريها الس ــيد فوا ــل والس ــيدة لتاس ـ ـ .
و ا:يسة الثالثةث اتفق اهليلـة الفرعيـة عيـ .مواصـية النظـر كيفيـة تمايـا االبـالذ فيمـا يتميـا
بمميي ــة ص ــيااة وتنفي ـ ـ خط ــط التكي ــف الو ني ــة دورهت ــا التاس ــمة واألربم ــن (ك ــانو األول/
ديســمرب )2018ث آخ ـ ة العتبــار األنشــطة ال ـ يــري النظــر فيدــا إ ــار بنــود أخــرى مــن
جدول األعمال. 

عألشرا -تطر ر ر ير التكن ل جي ر ررأل دنقله ر ررألف نط ر ررألق دطرائ ر ررا التقي ر رريم الر ر ر دس آللي ر ررة
التكن ل جيأل في أل يت لا عم تنفيذ اتفألق ألسيس
(البند  10من جدول األعمال)

 -1ال ادال 
 -57نظ ــرت هيل ــة التنفي ـ ه ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل املس ــتانفة
والثالثة .وكان ممروضـة عييدـا الوثيقـة  FCCC/SBI/2017/INF.2والتقـارير املتصـية هبـ ا البنـد مـن
جدول األعمال( .)27واتفق هيلة التنفي ث جيستدا األوىل املستانفةث عي .النظر ه ا البند
مــن جــدول األعمــال مشــاورات اــري ر يــة يشــي تيســريها الســيدة إلفريــدي  -آنــا مــور
(النمس ــا) والس ــيد واش ــنطن زاكات ــا (زمب ــابوي) .ونظ ــرت هيل ــة التنفي ـ ـ ث جيس ــتدا الثالث ــةث
الســتنتاجات ال ـواردة أدنــا واعتمــدهتا  .وبمــد ذل ـ ث أبي ـ الـرئيس األ ـراا أ املـ كرة االعالميــة
هـ ـ ال ــدورةث متاح ــة الص ــفحة
الـ ـ أع ــدها امليسـ ـرا والـ ـ تعطـ ـ املس ــائل الـ ـ نوقشـ ـ
()28
. 
االلكيونية لوثائا دورة هيلة التنفي عي .شبكة االنين
 -٢اال تنتألجأل
 -58واص ــي هيل ــة التنفيـ ـ حتدي ــد نط ــاق و رائ ــا التقي ــيم ال ــدوري لفمالي ــة آلي ــة التكنولوجي ــا
ومــدى كفايــة الــدعم املقــدم إىل اآلليــة مــن أجــل دعــم تنفي ـ اتفــاق بــاريس فيمــا يتميــا باملســائل
املتصية بتطـوير التكنولوجيـا ونقيدـاث مبوجـب الفقـرة  70مـن املقـرر /1م أ21-ث (يشـار إليـه فيمـا
يي بالتقييم الدوري).
 -59وأحا هيلة التنفي عيما بـاآلراء املقدمـة مـن األ ـراا واملـراقبن بشـا نطـاق و رائـا
التقييم الدوري()29ث وبالتقرير التجميم والتوليف ليمميومات ال ي أعدته األمانة(.)30
__________

.

( )27مثل احلاشية  29أدنا
(.http://unfccc.int/10248 )28
( )29املميوم ــات املقدم ــة م ــن األ ـ ـراا متاح ــة المنـ ـوا الت ــايل

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/ses

sions.aspx?focalBodies=SBI&themes=Technology&Year(s)=2017ث واملميومات املقدمة من املراقبن المنوا
التايل . http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7481.php
(.FCCC/SBI/2017/INF.2 )30
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 -60و يب ـ ـ هيل ــة التنفي ـ ـ إىل األمان ــة أ تم ــد ورق ــة تقني ــة ع ــن التجرب ــة املكتس ــبة وال ــدروس
املســتفادة وأف ــل املمارســات إجـراء عمييــات اســتمراض لتيــف اليتيبــات الـ هلــا صــية بــالتقييم
الدوري مبوجب التفاقية وبروتوكول كيوتوث مبا يشمل قائمـة بتيـ الممييـاتث ةيـول الـدورة السـابمة
واألربمن هليلة التنفي ث بعية إثراء مداولت هيلة التنفي بشا حتديد نطاق و رائا التقييم الدوري.
 -61ووافقـ هيلــة التنفيـ عيــ .أ تواصــل دورهتــا الثامنــة واألربمــن حتديــد نطــاق و رائــا
التقييم الدوريث آخ ة اعتبارها مداولت األ راا ه الدورة واملميومات الواردة الورقـة
التقنية املشار إليدا الفقرة  60أعال .

حألا عشر -ال يألئ ال ت لقة ت ي ال

األعمال)
(البند  11من جدول

نألخ 

ألف -ا ت راض مهألع اللجنة ال ائ ة ال نية أللت ي
(البند الفرع (11أ) من جدول األعمال)

 -1ال ادال
 -62نظرت هيلة التنفي ه ا البند الفرع من جدول األعمـال جيسـتيدا األوىل املسـتانفة
والثالثة .وكان ممروضة عييدا التقارير املتميقة هب ا البنـد الفرعـ مـن جـدول األعمـال( .)31ووافقـ
هيلة التنفي ث جيستدا األوىل املستانفةث عي .النظر ه ا البنـد الفرعـ مـن جـدول األعمـال
إ ار مشاورات اـري ر يـة يشـي تيسـريها السـيدة دييفـن إيـرو (فرنسـا) والسـيد فسـتوس لوبـويريا
الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
(أواندا) .ونظرت هيلة التنفي ث جيستدا الثالثةث

 -٢اال تنتألجأل
 -63شرع هيلة التنفي الممل عي .استمراض مدام اليجنة الدائمـة املمنيـة بالتمويـل وفقـ ا
لالختصاصات الواردة مرفا املقرر /9م أ.)32(22-
 -64وأحا ـ هيلــة التنفي ـ عيم ـا بــاآلراء ال ـ قــدمدا أع ــاء اليجنــة الدائمــةث واأل ـرااث
واهليلات املنشاة مبوجب التفاقية وأصحاب املصيحة اخلارجين(.)33

 -65ورحب هيلة التنفي بورقـة املميومـات الـ قـدمتدا اليجنـة الدائمـة()34ث ولحظـ التقـدم
ال ي أحرزته اليجنة حى اآل تنفي الوليات ال كيف هبا.
__________

( )31ورقات املميومات الواردة من األ ـراا متاحـة المنـوا التـايل http://www4.unfccc.int/submissionsث ومـن
ا:دات صاحبة املصيحة األخرى المنوا التايل .http://unfccc.int/7481
( )32انظر املقرر /9م أ22-ث الفقرة .4
( )33املق ـ ـ ـ ـ ــرر /9م أ22-ث الفق ـ ـ ـ ـ ــرة  .3وورق ـ ـ ـ ـ ــات املميوم ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـواردة متاح ـ ـ ـ ـ ــة عي ـ ـ ـ ـ ــ .املوق ـ ـ ـ ـ ــو الش ـ ـ ـ ـ ــبك الت ـ ـ ـ ـ ــايل
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData
 .=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI

( )34ورقـة مميومـات بمنـوا

ب Updated and expanded overview of mandates provided to the Standing Committee

–on Finance by the Conference of the Parties compared to outputs delivered by the Committee: 2011

2016, as well as related decisions taken by the COP in response to the respective outputsب متاحـة املوقـو
الشـبك التــايل &http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1
.populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI
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 -66وأقــرت هيلــة التنفي ـ باملســاتة اهلامــة ليجنــة الدائمــة مســاعدة م ـؤمتر األ ـراا عيــ.
ممارســة مدامــه فيمــا يتميــا باآلليــة املاليــةث ول ســيما مــن خــالل تقيــيم فــية الســنتن والمــرض المــام
لتــدفقات التمويــل املتميــا باملنــاا وإعــداد مش ـرو إرشــادات ليكيانــات التشــعييية لملليــة املاليــةث
وتنظــيم منتــدى اليجن ـة الدائمــةث مــو الع ـياا بإمكانيــة إدخــال حتســينات عيــ .ممارســة وليتدــا
ومدامدا احلالية.
 -67وأكدت هيلة التنفي ضرورة مواصية تمايا ميو مدام اليجنة الدائمة ال تشمل مسائل مندا
(أ)

نوعية تقييمات فية السنتن؛

(ب) نشر واسـتخدام النـواتج والتوصـيات الـ قـدمتدا اليجنـة الدائمـةث مبـا فيدـا تيـ
الناشلة عن منتدى اليجنة الدائمة؛
(ج)

مشاركة األع اء

اجتماعات اليجنة الدائمة و رائا عمل ه اليجنة.

 -68و يب هيلة التنفي إىل األمانة أ تراع ث لدى إعـداد الورقـة التقنيـة املتميقـة باسـتمراض
مدام اليجنـة الدائمـة وفقـ ا ليفقـرة  5مـن املقـرر /9م أ22-ث مـداولت الـدورة السادسـة واألربمـن
هليلــة التنفي ـ واســتنتاجاهتا وورقــات املميومــات املقدمــة اســتجابة ليفقــرة  3مــن املقــرر /9م أ22-
والتقييم ال ايت ليجنة الدائمةث وفقا لختصاصات استمراض املدام.
 -69ووافق ـ هيلــة التنفي ـ عيــ .مواصــية النظــر ه ـ املســالة دورهتــا الســابمة واألربمــن
بعية التوصية مبشرو مقرر ه ا الشا لك ينظر فيه مؤمتر األ ـراا ويمتمـد دورتـه الثالثـة
والمشرين (تشرين الثاة/نوفمرب .)2017

ألء -اال ت راض الثأللث لصن دق التكيف

(البند الفرع (11ب) من جدول األعمال) 

 -1ال ادال 
 -70نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل
املسـ ــتانفة والثالثـ ــة .وكان ـ ـ ممروضـ ــة عييدـ ــا التقـ ــارير املتميقـ ــة هب ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ـ ـ مـ ــن جـ ــدول
األعمــال( .)35واتفق ـ هيلــة التنفي ـ ث جيس ـتدا األوىلث عيــ .النظــر ه ـ ا البنــد الفرع ـ مــن
جــدول األعمــال مش ــاورات اــري ر يــة يش ــي تيســريها الســيدة باس ــيونس دامب ـ (اان ــا)
والســيد هريمــا ســيبس (هولنــدا) .ونظــرت هيلــة التنفي ـ ث جيســتدا الثالثــةث الســتنتاجات
الواردة أدنا واعتمدهتا .
 -٢اال تنتألجأل
 -71اســتدي هيلــة التنفي ـ النظــر الســتمراض الثالــث لصــندوق التكيــفث وفق ـ ا ليفقــرة 3
مــن املقــرر /1م أإ 12-ومتاشــيا مــو وليــة صــندوق التكيــف كمــا تظدــر املقــررات ذات الصــية
الصادرة عن مـؤمتر األ ـراا المامـل بوصـفه اجتمـا األ ـراا بروتوكـول كيوتـو (مؤمتر/اجتمـا
أ راا كيوتو).
__________

( )35انظر احلاشية  36أدنا .
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 -72ورحب ـ ـ هيلـ ــة التنفي ـ ـ مـ ــو التقـ ــدير بورقـ ــات املميومـ ــات املتميقـ ــة بالسـ ــتمراض الثالـ ــث
لصــندوق التكيــف املقدمــة مــن األ ـراا واملنظمــات املراقبــةث وك ـ ا اريهــا مــن املنظمــات الدوليــة
وأصحاب املصيحة واملنظمات اري احلكومية املدتمن املشاركن أنشطة صندوق التكيف(.)36
 -73وكـررت هيلــة التنفيـ يبدـا إىل األمانــة( )37أ تراعـ ث لــدى إعـداد الورقــة التقنيــة املتميقــة
بالستمراض الثالث لصندوق التكيفث ورقات املميومـات املشـار إليدـا الفقـرة  72أعـال وفقـ ا
ليمقرر /1م أإ 12-واختصاصات الستمراض الواردة مرفقه.
 -74واعيف هيلة التنفي بالدور اهلام الـ ي اضـطيو بـه صـندوق التكيـف ول يـاال وبالسـمات
ـداما كب ـريا تيبيــة احتياجــات البيــدا الناميــة
الفريــدة ال ـ مكن ـ الصــندوق مــن أ يســدم إسـ ا
األ راا من الدعم ألاراض مشاريو وبرامج تكيُّ ٍ
ف ميموسة وزيادة ا:اهاية.
 -75واعيف ـ هيلــة التنفي ـ أي ـا بــا نتــائج الســتمراض الثالــث لصــندوق التكيــف ليس ـ
حكما مسبقا عي .املفاوضات ا:ارية إ ار فريا اتفاق بـاريس بشـا جمـل صـندوق التكيـف
خدم ـة اتف ــاق ب ــاريسث وإمن ــا س ـتوفر مميوم ــات ذات ص ــية لتمك ــن األ ـراا م ــن ا ــاذ قـ ـرار
مستنري.
 -76ووافق هيلة التنفيـ عيـ .أ تواصـل دورهتـا السـابمة واألربمـن النظـر السـتمراض
الثالــث لصــندوق التكيــف بعيــة التوصــية مبشــرو مقــرر هب ـ ا الشــا ك ـ ينظــر فيــه مؤمتر/اجتمــا
أ راا كيوتو ويمتمد دورته الثالثة عشرة (تشرين الثاة/نوفمرب .)2017

ثألني عشر -ال يألئ ال ت لقة بنألء الق سا  
(البند  12من جدول األعمال)

ألف -نألء الق سا

جب االتفألقية

(البند الفرع (12أ) من جدول األعمال)
جيس ــتيدا األوىل

 -77نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن جـ ـدول األعم ــال
والثالث ـ ــة .وكانـ ـ ـ ممروض ـ ــة عييد ـ ــا الوث ـ ــائا  FCCC/SBI/2017/2و Add.1وFCCC/SBI/2017/3
وFCCC/SBI/2017/INF.5ث والتقارير املتميقة هب ا البند الفرع من جدول األعمال( .)38ووافق
هيل ــة التنفيـ ـ ث جيس ــتدا األوىلث عي ــ .النظ ــر هـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال
مشــاورات اــري ر يــة يشــي تيســريها الســيدة مارزينــا تشــودور (بولنــدا) والســيد بوبــو جــالو
(اامبيا) .ووافق هيلـة التنفيـ ث ا:يسـة الثالثـةث عيـ .مواصـية النظـر هـ ا البنـد الفرعـ مـن

دورهتا السابمة واألربمن.
جدول األعمال
__________

( )36انظــر املقــرر /1م أإ12-ث الفقــرة  .3وورقــات املميومــات املقدمــة مــن األ ـراا متاحــة

املوقــو الشــبك التــايل

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

 Data=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBIوورقــات املميومــات املقدمــة مــن أصــحاب
املصيحة اري األ راا متاحة املوقو الشبك التايل .http://unfccc.int/7481
( )37املقرر /1م أإ12-ث الفقرة .4
( )38مثل احلاشية  31أعال  .
GE.17-10909

19

FCCC/SBI/2017/7

ألء -نألء الق سا

جب ردت ك ل كي ت

(البند الفرع (12ب) من جدول األعمال)
جيس ــتيدا األوىل

 -78نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال
والثالث ـ ــة .وكانـ ـ ـ ممروض ـ ــة عييد ـ ــا الوث ـ ــائا  FCCC/SBI/2017/2و Add.1وFCCC/SBI/2017/3
وFCCC/SBI/2017/INF.5ث والتقارير املتميقة هب ا البند الفرع من جدول األعمال( .)39واتفق
هيلة التنفي ث جيسـتدا األوىلث عيـ .النظـر هـ ا البنـد الفرعـ مـن جـدول األعمـال إ ـار
مشــاورات اــري ر ي ــة يشــي تيســريها الس ــيدة تشــودور والســيد ج ــالو .و ا:يســة الثالث ــةث
وافق ـ هيلــة التنفي ـ عيــ .مواصــية النظــر ه ـ ا البنــد الفرع ـ مــن جــدول األعمــال دورهتــا
السابمة واألربمن.

ثأللث عشر -تأثير تنفيذ ت ا ير التص



(البند  13من جدول األعمال)

حيل د رنألمج ال
ألف -ال نت ى ال َّ

(البند الفرع (13أ) من جدول األعمال )

 -1ال ادال 
 -79نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل
املســتانفة والثالثــة .واتفقـ هيلــة التنفيـ ث جيسـتدا األوىل املســتانفةث عيــ .النظــر هـ ا البنــد
الفرع ـ مــن جــدول األعمــال بــالقيا مــو البنــد الفرع ـ (7أ) مــن جــدول أعمــال هيلــة املشــورة
وعيــ .إنشــاء فريــا اتصــال ليــدعوة إىل عقــد الجتمــا الثالــث ليمنتــدى احملســن ال ـ ي يشــي
رئاسته رئيسا هيلـة التنفيـ وهيلـة املشـورةث السـيد كـارلوس فـولر (بييـا)ث ويسـاعدتا السـيدة ناتاليـا
كوشــكو (أوكرانيــا) والســيد أنــدري مــاركو (بنمــا) .ونظــرت هيلــة التنفي ـ ث جيســتدا الثالثــةث
الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا. 
 -٢اال تنتألجأل
احملسـن بشـا تـاثري تنفيـ
 -80عقدت هيلة التنفي وهيلـة املشـورة الجتمـا الثالـث ليمنتـدى َّ
تدابري التصدي.
 -81وأحا اهليلتا الفرعيتا عيم ا مو التقدير بالورقة التقنية( )40ال أعدهتا األمانة بشا
النتقال المادل ليقوة الماميةث وإياد الممل الكرع والو ائف ا:يدة.
()41

 -82ورحب اهليلتا الفرعيتا مو التقدير مبـوجا اجتمـا فريـا اخلـرباء التقنيـن املخصـ
(الفريــا املخصـ ) الـ ي ُعقــد بــو ث أملانيــاث يــوم  9و 10أيار/مــايو 2017ث والـ ي قدمــه
الرئيســا املشــاركا ليفريــا املخص ـ ث مم ـا أتــاح تقــدع مايــد مــن التفاصــيل التقنيــة بشــا جمــايل

__________

( )39مثل احلاشية  31أعال .
(.FCCC/TP/2016/7 )40
( )41متاحة عي .املوقو الشبك
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برنامج الممل( )42املتميا بتاثري تنفي تدابري التصدي سياق التنمية املستدامة .وأعرب اهليلتا
الفرعيتــا عــن امتنا مــا ألع ــاء الفريــا املخص ـ واألمانــة عيــ .تنظــيم اجتمــا الفريــا وعيــ.
عمل املنتدى احملسن.
عميدمث وناقشتا إسدام الفريا املخص
 -83و يب ـ اهليلتــا الفرعيتــا إىل الرئيســن املشــاركن ليفريــا املخص ـ القيــامث بــدعم مــن
األمانــةث واســتنادا إىل املــوجا املقــدم عــن اجتمــا الفريــا املشــار إليــه الفقــرة  82أعــال ث بإعــداد
تقرير مفصل عن مناقشات الفريا اجتماعه املشار إليه الفقـرة  82أعـال لينظـر فيـه خـالل
الدورة  47هليلة التنفي وهيلة املشورة (تشرين الثاة/نوفمرب .)2017
 -84ودع ـ ـ اهليلتـ ــا الفرعيتـ ــا األ ـ ـراا وامل ـ ـراقبن إىل أ يقـ ــدمواث موعـ ــد أقصـ ــا 30
أييول/ســبتمرب 2017ث آراءهــم بشــا ا:وانــب املتميقــة بــالتنويو والتحــول القتصــادين والنتقــال
المادل ليقوة الماميةث وإياد الممـل الكـرع والو ـائف الالئقـة سـياق التنميـة املسـتدامةث هبـدا
تــوفري مميومــات يســتفاد هبــا املناقشــات ال ـ ســتجري أثنــاء املنتــدى خــالل الــدورة  47هليلــة
التنفي ـ ـ وهيل ـ ــة املش ـ ــورةث بش ـ ــا الحتياج ـ ــات احملتمي ـ ــة ألدوات النم ج ـ ــةث مب ـ ــا ذل ـ ـ ف ـ ــرل
بنــاء القــدراتث و حيقــات الممــل التدريبيــة ال ـ ســتنظم أثنــاء املنتــدى بشــا اســتخدام أدوات
النم ج ــة القتص ــاديةث خ ــالل ال ــدورة  48هليل ــة التنفي ـ ـ وهيل ــة املش ــورة (نيس ــا /أبريل  -أي ــار/
مايو .)43()2018

ألء -طرائررا ال نتر ر ى ال نرري ت ررأثير تنفي ررذ ت ر ا ير التصر ر
جب اتفألق ألسيس

د رن رألمج ع لر ر دد ألئفر ر

(البند الفرع (13ب) من جدول األعمال )

 -1ال ادال
 -85نظــرت هيلــة التنفيـ هـ ا البنــد الفرعـ مــن جــدول األعمــال جيســتيدا املســتانفتن
األوىل والثالثــةث  18أيار/مــايو .و ا:يســة األوىل املســتانفةث وافقـ هيلــة التنفيـ عيــ .النظــر
هـ ا البنــد الفرعـ مــن جــدول األعمــال بــالقيا مــو البنــد الفرعـ (7ب) مــن جــدول أعمــال
إ ــار فريــا اتصــال يشــي رئاســته رئيســا هيلـة التنفيـ وهيلــة املشــورةث
هيلــة املشــورةث وذلـ
يس ـ ــاعدتا الس ـ ــيدة كوش ـ ــكو والس ـ ــيد م ـ ــاركو .ونظ ـ ــرت هيل ـ ــة التنفي ـ ـ ث جيس ـ ــتدا الثالث ـ ــةث
الســتنتاجات الـواردة أدنــا واعتمــدهتا .و ا:يســة ذاهتــاث أبيـ رئــيس هيلــة التنفيـ األ ـراا بانــه
ســيطيب إىل ميســري املشــاورات اــري الر يــة مســاعدته ورئــيس هيلــة املشــورة حتــديث م ـ كرة
الفقرة  86أدنا . 
األفكار املشار إليدا
 -٢اال تنتألجأل
 -86نظــرت هيلــة التنفي ـ وهيل ــة املشــورة م ـ كرة األفكــار ال ـ أعــدها رئيســا اهليلت ــن()44ث
وأحا تا عيما باملناقشة ال دارت خالل هاتن الدورتن بشا رائـا املنتـدى املمـي بتـاثري تنفيـ

__________

( )42املقرر /11م أ21-ث الفقرة .5
( )43ينبع ـ لد ـراا أ تقــدم آراءهــا عــن ريــا بوابــة تقــدع املميومــات الصــفحة الشــبكية .http://unfccc.int/5900
وينبع ليمراقبن أ يرسيوا ورقاهتم بالربيد االلكيوة إىل المنوا التايل .secretariat@unfccc.int
( )44تتاح عي .الرابط التايل .http://unfccc.int/4908.php
GE.17-10909
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تدابري التصدي وبرنامج عميه وو ائفه مبوجب اتفاق باريس .واتفق هيلة التنفيـ وهيلـة املشـورة
عي .أ التوصـية الـ يـري إعـدادها إ ـار هـ ا البنـد الفرعـ مـن جـدول األعمـال لكـ ينظـر
فيدــا م ـؤمتر األ ـراا المامــل بوصــفه اجتمــا األ ـراا اتفــاق بــاريس (مؤمتر/اجتمــا أ ـراا
بـ ــاريس) ويمتمـ ــدها دورتـ ــه األوىلث ستت ـ ــمن صـ ــيااتدا يب ـ ـا إىل مؤمتر/اجتمـ ــا أ ـ ـراا
بـاريس أ يتخـ اخلطـوات االجرائيــة الالزمـة لتمكـن املنتـدى مــن أ ـدم اتفـاق بـاريس مبوجــب
الفقرتن  33و 34من املقرر /1م أ.21-
 -87ودعـ ـ اهليلت ــا األ ـ ـراا وامل ـ ـراقبن إىل تق ــدع آرائد ـ ـمث موع ــد أقص ــا  30أيي ــول/
س ــبتمرب 2017ث اس ــتنادا إىل املناقش ـة وإىل م ـ كرة األفك ــار املش ــار إليد ــا الفق ــرة  86أع ــال ث
فيمــا يتميــا بمناصــر ميموســة خاصــة بطرائــا املنتــدى املمــي بتــاثري تنفيـ تــدابري التصــدي وبرنــامج
عميه وو ائفه مبوجب اتفاق باريس(.)45
 -88و يبـ اهليلتــا إىل األمانــة أ تــنظمث حتـ توجيــه رئيسـ اهليلتــنث حيقــة عمــل ســابقة
ليدورتن قبل انمقاد الدورة السابمة واألربمن هليلة التنفيـ وهليلـة املشـورة تركـا عيـ .عناصـر رائـا
املنتدى املمي بتاثري تنفي تدابري التصدي وبرنامج عميه وو ائفه مبوجب اتفاق باريس.
 -89و يبـ اهليلتــا إىل رئيسـيدما أ يســتكمالث بـدعم مــن األمانـةث مـ كرة األفكـار املشــار
إليدا الفقرة  86أعال بمد حيقة الممل السابقة ليدورتن املشار إليدا الفقرة  88أعال .
 -90وأحا ـ ـ اهليلت ــا عيمـ ـا باآلث ــار التقديري ــة امليتب ــة
تنف ها األمانة عمالا باألحكام الواردة الفقرة  88أعال .

امليااني ــة عي ــ .األنش ــطة املق ــرر أ

 -91و يب اهليلتا إىل األمانة أ ت طيو بـاالجراءات املطيوبـة
بتوافر املوارد املالية.

هـ السـتنتاجات رهنـا

جيم -ال يألئ ال ت لقة أللفقر  14مل ال ألا  3مل ردت ك ل كي ت
(البند الفرع (13ج) من جدول األعمال)

اال -التق ع ال حرز في تنفيذ ال قرس /1ع أ1٠-
(البند الفرع (13د) من جدول األعمال )

 -92نظرت هيلة التنفي البندين الفرعين (13ج) و(د) من جدول األعمال جيسـتيدا
األوىل املستانفة والثالثـة .واتفقـ هيلـة التنفيـ ث جيسـتدا األوىل املسـتانفةث عيـ .اقـياح الـرئيس
احملســن املمــي بتــاثري
بــا تمقــد املناقشــات املوضــوعية إ ــار هـ ين البنــدين الفــرعين املنتــدى َّ
تنفي تدابري التصدي بالقيا مو البند الفرع (13أ) من جدول األعمـال .و ا:يسـة الثالثـةث
أبي الرئيس هيلة التنفي بمدم التوصل إىل أي استنتاجات بشا هـ املسـالة .وبنـاء عيـ .اقـياح
دورهتا السابمة واألربمن .
من الرئيسث وافق هيلة التنفي عي .مواصية النظر ه املسائل


__________

( )45مثل احلاشية  42أعال .
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سا عشر -نطر ررألق اال ر ررت راض ال ر ر دس ال قب ر ر لله ر ر ال ر ررألل ي الط ي ر ر ادج ر ر
جب االتفألقية دللتق ع ال ألع ال حرز نح تحقيق
(البند  14من جدول األعمال)

 -1ال ادال
 -93نظ ــرت هيل ــة التنفي ـ ه ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل املس ــتانفة
والثالثة .واتفق هيلة التنفي ث جيستدا األوىل املستانفةث عيـ .النظـر هـ ا البنـد مـن جـدول
األعمال بالقيا مو البند الفرع (6ب) من جدول أعمـال هيلـة املشـورة إ ـار فريـا اتصـال
يشـي رئاسـته السـيد ليـو تشـارلا (ارينـادا) والسـيد فرانـ مـاكعفر (آيرلنـدا) .ونظـرت هيلـة
الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا  .
التنفي ث جيستدا الثالثةث
 -٢اال تنتألجأل
 -94واصــي هيلــة املشــورة وهيلــة التنفيـ النظــر نطــاق الســتمراض الــدوري املقبــل ليدــدا
المــامل الطويــل األجــل مبوجــب التفاقيــة وليتقــدم المــام احملــرز حنــو حتقيقــه (املشــار إليــه فيمــا بمــد
بالســتمراض الــدوري املقبــل) وفق ـا ليوليــة ال ـ أســندها إليدمــا م ـؤمتر األ ـراا دورتــه احلاديــة
والمشرين(.)46
 -95وأشـارت هيلـة املشـورة وهيلـة التنفيـ إىل أ مـؤمتر األ ـراا قـرر أ جتـري الستمراضـات
الالحقة عقب اعتماد تقرير تقييم صادر عن الفريا احلكـوم الـدويل املمـي بتعـري املنـاا أو كـل
سبو سنوات عي .األقل(.)47
 -96وأشارت اهليلتا الفرعيتا أي ا إىل أ ما أحا تا عيم اث دورتيدما الرابمتن واألربمـن
و ســياق نطــاق الســتمراض الــدوري املقبــلث باألعمــال ذات الص ـية املتميقــة بــالتقييم المــامل
إ ــار فري ــا اتف ــاق ب ــاريسث واحل ـ ـوار التيس ــرييث ال ـ ـ ي س ــيمقد 2018ث وعميي ــات الدراس ــة
التقنية( .)48وأشارت اهليلتـا الفرعيتـا كـ ل إىل يـب مـؤمتر األ ـراا إىل هيلـة املشـورةث وهيلـة
التنفي ـ ث وفريــا اتفــاق بــاريسث واهليلــات املنشــاة مبوجــب التفاقيــة تس ـريو عميدــم بشــا برنــامج
الممــل املبــن الفق ـرات  7-5مــن املقــرر /1م أت1-ث وإحالــة النتــائج إىل م ـؤمتر األ ـراا
دورته الرابمة والمشرين (كانو األول /ديسمرب  )2018عي .أقص .تقدير(.)49
 -97وأشــارت اهليلتــا الفرعيتــا إىل أ م ـؤمتر األ ـراا دعــا اهليلــة احلكوميــة الدوليــة املمنيــة
بتع ــري املن ــاا (هيل ــة املن ــاا) إىل تق ــدع تقري ــر خ ــال ع ــام  2018ع ــن آث ــار الحـ ـيار الم ــامل
بنســبة  1.5درجــة ملويــة فــوق مســتويات مــا قبــل المصــر الصــناع وعــن املســارات المامليــة ذات
الصية لنبماثات اازات الدفيلة(.)51( )50
__________

()46
()47
()48
()49
()50
()51
GE.17-10909

املقرر /10م أ21-ث الفقرة .10
املقرر /2م أ17-ث الفقرة .167
FCCC/SBSTA/2016/2ث الفقرة 46؛ وFCCC/SBI/2016/8ث الفقرة .132
املقرر /1م أ22-ث الفقرة .10
املقرر /1م أ21-ث الفقرة .21
سيكو التقرير اخلال الصادر عن هيلة املناا بمنوا بالحيار المامل بنسبة  1.5درجة ملويةب.
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 -98ولحظـ ـ اهليلت ــا الفرعيت ــا أ م ــن ش ــا اس ــتمراض 2015-2013ث مب ــا
جناحاته وإخفاقاتهث أ يقدم دروس ا يُستفاد مندا الستمراض الدوري املقبل.

ذلـ ـ

 -99وحرصـا عيــ .الفماليــة والكفــاءة الســتمراض الــدوري املقبــلث وجتنبـا لزدواجيــة الممــل
ومراعــاةا لنتــائج األعمــال ذات الصــية امل ــطيو هبــاث إ ــار التفاقيــة وبروتوكــول كيوتــو واتفــاق
باريس واهليلات الفرعيةث اتفق اهليلتا الفرعيتا عي .التوصية مبشرو مقرر ك ينظر فيـه مـؤمتر
األ راا ويمتمد دورته الثالثة والمشرين(.)52

خألمس عشر -الترتيبأل ال ألصة ألالجت ألعأل الحك مية ال دلية
(البند  15من جدول األعمال )

 -1ال ادال
جيس ـ ـ ــتيدا األوىل

 -100نظ ـ ـ ــرت هيل ـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ـ ا البن ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ج ـ ـ ــدول األعم ـ ـ ــال
والثالث ـ ـ ـ ــة .وكان ـ ـ ـ ـ ممروض ـ ـ ـ ــة عييد ـ ـ ـ ــا الوث ـ ـ ـ ــائا  FCCC/SBI/2017/5وFCCC/SBI/2017/INF.3
وFCCC/SBI/2017/INF.7ث والتق ــارير املتميق ــة هب ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال( .)53و ا:يس ــة
) .و ا:يســة ذاهتــاث وافق ـ
األوىلث أدىل ببيــا ممثــل عــن الرئاســة املقبيــة مل ـؤمتر األ ـراا (فيج ـ 
هيلــة التنفيـ عيــ .النظــر هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال إ ــار فريــا اتصــال برئاســة الســيد
كولن بي (جـار سـييما ) .ونظـرت هيلـة التنفيـ ث جيسـتدا الثالثـةث السـتنتاجات الـواردة
أدنا واعتمدهتا . 
 -٢اال تنتألجأل
 -101أحا

هيلة التنفي عيما بالوثيقة .FCCC/SBI/2017/5

 -102وأحا هيلة التنفي عيما مو التقدير باألعمـال التح ـريية الـ اضـطيم هبـا األمانـة
وحكومتا فيج وأملانيا ل ما جناح مؤمتر األمم املتحدة بشا تعري املنـاا الـ ي سـيمقد مقـر
األمانة المامة بو ث أملانياث تشرين الثاة/نوفمرب 2017ث برئاسـة حكومـة فيجـ  .وشـددت
هيلة التنفي عي .أتية اتبـا مبـادج النفتـاح والشـفافية والشـمولث والتقيـد بـاالجراءات املتبمـة
صنو القرار لدى وضو اليتيبات الالزمة ليمؤمتر.
 -103ولحظ ـ هيلــة التنفي ـ أنــه ييــام إحـراز تقــدم كبــري امل ـؤمتر بشــا برنــامج عمــل اتفــاق
بــاريسث إضــافة إىل مواصــية تنفيـ الوليــات واملبــادرات األخــرى الراميــة إىل حتقيــا اهلــدا الندــائ
لالتفاقية وبروتوكول كيوتو امليحا هبا.
 -104و يب ـ اهليل ــة الفرعي ــة إىل األمان ــة أ حت ــيط عيم ـا ب ــاآلراء ال ـ أعرب ـ عند ــا األ ـراا
بشــا المناصــر ال ـ ميكــن إدراجدــا جــدويل األعمــال املــؤقتن ليــدورة الثالثــة والمش ـرين مل ـؤمتر
األ راا والدورة الثالثـة عشـرة ملؤمتر/اجتمـا أ ـراا كيوتـو .وأشـارت هيلـة التنفيـ إىل أ ـا أقـرت
أثنــاء ا:ــاء األول مــن دورهتــا األوىل جــدول أعمــال مؤمتر/اجتمــا أ ـراا بــاريس .وأشــارت هيلــة
التنفي أي ا إىل الفقرة  10من املقرر /1م أت1-ث والفقرة  11من املقرر /1م أ.22-

__________

( )52لال ال عي .ن مشرو املقررث انظر الوثيقة .FCCC/SBI/2017/L.1/Add.1
( )53مثل احلاشية  31أعال .
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 -105وأش ــارت هيل ــة التنفي ـ ـ إىل راب ــة األ ـ ـراا الس ــتفادة القص ــوى م ــن الوق ـ ـ املت ــاح
ليديلات الفرعية الثالث ليندوض بمميدا أثناء الدورة الثالثة والمشرين ملؤمتر األ راا لك يتسـ
النتداء توقي مناسب من األعمال املتميقة بربنامج عمل اتفاق باريس عام .2018
 -106و ه ا الصددث أوص هيلة التنفي با ُ تتم أعمال هيلة املشورة وهيلة التنفي وفريا
اتفـاق بــاريس ةيــول دــر يــوم األربمــاء  15تشـرين الثــاة/نوفمربث ليتسـ ث ميـة أمــورث إتاحــة
مشــاريو النصــول اميــو اليعــات الر يــة الس ـ لدمــم املتحــدة لعتماده ـاث وليتس ـ بــدء ا:ــاء
الرفيو املستوى بمد در اليوم نفسه .وعييـهث دعـ هيلـة التنفيـ الرئاسـتن احلاليـة واملقبيـة إىل أ
ت ــوث بالتشــاور مــو األمانــة ومكتــب م ـؤمتر األ ـرااث اليمســات الندائيــة عيــ .تفاصــيل ترتيبــات
ذل ترتيبات ا:اء الرفيو املستوى.
عقد الدورة الثالثة والمشرين ملؤمتر األ رااث مبا
 -107ووافق ـ هيلــة التنفي ـ عيــ .مواصــية ممارســة عقــد جيســات مشــيكة بــن جمــالس االدارة
خالل ا:اء الرفيو املستوىث و يب إىل األمانة ا اذ اليتيبات الالزمة لك يديل الوزراء واـريهم
مــن رؤســاء الوفــود ببيانــات و نيــة وجيــاة يوصــ .بــال تتجــاوز مــدهتا ثــالث دقــائاث وليــديل ممثيــو
املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات اــري احلكوميــة ببيانــات وجيــاة يوصــ .بــال تتجــاوز مــدهتا
دقيقتن .

 -108وشددت هيلة التنفي عي .أتية تمايا الممـل بشـا تعـري املنـاا واحلـدث الرفيـو املسـتوى
الصــادر تكييــف بــه بشــا تمايــا االج ـراءات املتميقــة باملنــاا ال ـ ي ســيمقد خــالل الــدورة الثالثــة
والمشرين ملؤمتر األ راا.
 -109وأعربـ هيلــة التنفيـ عــن تقــديرها حلكومــة بولنــدا عيــ .عرضــدا است ــافة الــدورة الرابمــة
والمشرين ملؤمتر األ راا كانو األول/ديسمرب .2018
 -110وكـررت هيلـة التنفيـ االعـراب عــن تقـديرها ليتمـاو النــاجا بـن الرئاســة احلاليـة والرئاســة
املقبية التح ري ليدورة الثالثة والمشرين ملؤمتر األ راا.
 -111وأش ــارت هيل ــة التنفيـ ـ إىل أن ــهث متاش ــي ا م ــو مب ــدأ التن ــاوب ب ــن اوموع ــات االقييمي ــةث
س ــيكو رئـ ـيس ال ــدورة اخلامس ــة والمشـ ـرين ملـ ـؤمتر األ ـ ـراا (تشـ ـرين الث ــاة/نوفمرب  )2019م ــن
جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب ورئــيس الــدورة السادســة والمشـرين (تشـرين الثــاة/
نوفمرب  )2020مـن جمموعـة دول أوروبـا العربيـة ودول أخـرى .ودعـ هيلـة التنفيـ األ ـراا إىل
التقدم بمروض لست افة الدورة اخلامسة والمشرين والدورة السادسة والمشرين ملؤمتر األ راا .
 -112وأوص ـ هيلــة التنفي ـ باملواعيــد التاليــة لف ـيات انمقــاد جيســات الــدورة
لينظر فيدا مؤمتر األ راا دورته الثالثة والمشرين

عــام 2022

الف ـ ــية األوىل جيس ـ ــات ال ـ ــدورة م ـ ــن ي ـ ــوم الثن ـ ــن  6حايرا /يوني ـ ــه إىل ي ـ ــوم
(أ)
اخلميس  16حايرا /يونيه؛
(ب) الفـية الثانيــة :يسـات الــدورة مـن يــوم الثنـن  7تشـرين الثـاة/نوفمرب إىل يــوم
ا:ممة  18تشرين الثاة/نوفمرب.
 -113ورحبـ ـ هيل ــة التنفيـ ـ ب ــا:دود الـ ـ يب ـ ـ هلا رئيس ــا اهليلت ـ ـن الف ــرعيتن لكفال ــة التنس ــيا
والتس ــاق واالدارة ومراع ــاة األص ــول الواجب ــة فيم ــا يتمي ــا باملس ــائل ذات الص ــية ال ـ تنظ ــر فيد ــا
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اهليلتا الفرعيتا ث ضمن احلدود الامنية املقـررة .و هـ ا الصـددث أوصـ هيلـة التنفيـ بـا تمقـد
اجتماعــات تقييميــة منتظمــة لتقيــيم التقــدم احملــرزث ودعـ اهليلــة األمانــة إىل أ تواصــل التحــديث
املنــتظم لنظــام تمقــب التقــدم احملــرز فيمــا يتميــا بربنــامج الممــل الناش ـ عــن الطيبــات ذات الصــية
الواردة املقرر /1م أ.21-
 -114وش ــجم هيل ــة التنفي ـ رؤس ــاء اهليل ــات عي ــ .النظ ــرث بالتش ــاور م ــو األمان ــةث تنظ ــيم
اجتماعــات عامــة مشــيكة ليديلــات الفرعيــة مــن أجــل الســتما إىل البيانــاتث بعيــة حتســن إدارة
الوق وتمايا اتساق وتنسيا النظر املسائل من جانب ميو اهليلات.
 -115وأوص ـ ـ هيل ــة التنفي ـ ـ بتم ــديل مواعي ــد الف ــية األوىل :يس ــات ال ــدورة ع ــام 2018
و 2019لتصبا من يـوم الثنـن  30نيسـا /أبريل إىل يـوم ا:ممـة  11أيار/مـايو 2018ث ومـن
يوم الثنن  17حايرا /يونيه إىل يوم ا:ممة  28حايرا /يونيه 2019ث عي .التوايل.
 -116وأك ــدت هيل ــة التنفيـ ـ أتي ــة مب ــدأي ت ــول وش ــفافية عميي ــة التفاقي ــة اال اري ــة وأتي ــة
املشاركة الفمالة من قِبل ا:دات املمنية من اري األ راا ومساتتدا املـداولت بشـا املسـائل
املوضوعية.
 -117وأحا هيلة التنفي عيم ا بالتقرير املوجا( )54املتميـا بـاراء األ ـراا واملنظمـات املراقبـة
ووكــالت األمــم املتحــدة املدتمــة بشــا فــرل تمايــا املشــاركة الفمالــة مــن قِبــل ا:دــات املمنيــة مــن
اــري األ ـراا( )55بعيــة تمايــا تنفيـ أحكــام املقــرر /1م أ21-ث والتقريــر املــوجا عــن حيقــة الممــل
املمقـ ــودة أثنـ ــاء الـ ــدورة  9أيار/مـ ــايو  )56(2017بشـ ــا فـ ــرل زيـ ــادة تمايـ ــا املشـ ــاركة الفمالـ ــة
ليجدات املمنية من اري األ راا لدعم تنفي أحكام املقرر /1م أ.21-
 -118وأعرب ـ هيلــة التنفي ـ عــن تقــديرها ليمشــاركة النشــطة مــن جانــب األ ـراا وا:دــات
املمنية من اري األ راا حيقة الممل املمقودة أثناء الدورة املشار إليدا الفقـرة  117أعـال ث
ورحب باوموعة الواسمة من املقيحات وبالتبادل البناء لملراء.
 -119وح ــددت هيل ــة التنفيـ ـ ف ــرل مواص ــية تماي ــا انفت ــاح وش ــفافية وت ــول املش ــاركة الفمال ــة
ليجدات املمنية من اري األ رااث مما يمكس املقيحات واآلراء ال أُعرب عندا حيقة الممـل
املمقودة أثناء الدورةث عن ريا مية أمور مندا
دعــوة رؤســاء اهليلــات الفرعيــة واهليلــات املنشــاةث رهن ـ ا بت ـوافر التمويــل والوق ـ
(أ)
واحلياث إىل الضطال مبا يي 
''1

زي ــادة الف ــرل املتاح ــة ليمنظم ــات املمتم ــدة بص ــفة مراق ــب لتق ــدع م ــداخالت
وإحا ات موجاة بصورة منتظمة بشا تقدم الممل؛

__________

(.FCCC/SBI/2017/INF.3 )54
( )55يــرد مصــطيا با:دــات املمنيــة مــن اــري األ ـرااب املقــرر /1م أ21-ث وجــاء الديباجــة عيــ .ســبيل املثــال
با:دات املمنية من اري األ رااث مبـا ذلـ اوتمـو املـدة والقطـا اخلـال واملؤسسـات املاليـة واملـد واريهـا
من السيطات دو الو نيةث واوتممات احملييةث والشموب األصييةب.
(.FCCC/SBI/2017/INF.7 )56
26

GE.17-10909

FCCC/SBI/2017/7

حيقــات

''2

زيــادة الســتفادة مــن مــدخالت ا:دــات املمنيــة مــن اــري األ ـراا
الممل والجتماعات التقنيةث وك ل من خالل ورقات املميومات؛

(ب)

تشجيو الرئاسات املقبيةث رهنا بتوافر املواردث عي .ما يي

''1

استكشــاا ســبل متكــن فلــات املنظمــات اــري احلكوميــة املمتمــدة مــن إج ـراء
حوار مفتوح مـو األ ـرااث حيـث يكـو وضـو جـدول األعمـال وكـ ل برجمـة
احلوار عميية مشيكة بن فلـات املنظمـات اـري احلكوميـةث والرئاسـةث واملكتـبث
واألمانــةث حســب القت ــاءث عيــ .أســاس أ نتــائج أي ح ـوار مــن ه ـ ا القبيــل
ينبع أ تكو ذات قيمة إقناعية فقطث وحتيم ابو عمييـة التفاقيـة اال اريـة
ال تقودها األ راا؛

''2

القيــامث إ ــار الممييــات القائمــة ومشــرو النظــام الــداخي املممــول بــه و
إ ار بنـود جـدول األعمـال الـراهنث باستكشـاا سـبل تبـادل املميومـات بشـا
أف ل املمارسات والثعرات والتحديات املتميقة مبشاركة عامة ا:مدور ووصـوله
إىل املميومات فيما يتميا باملساتات احملددة و ني ا وخطط التكيف الو نية؛

(ج)

دعوة األمانةث رهن ا بتوافر املواردث إىل القيام مبا يي

''1

استكشــاا ســبل تمايــا قــدرات نظــام التســجيل االلكــيوة لكـ يتــيا مشــاركة
لتيــف الفلــات بصــورة أكثــر مرونــةث مثـل األ ـراا والــدول املراقبــةث ومنظمــات
األمم املتحدةث واملنظمات الدولية اري احلكوميـة املمتمـدة واخلـرباء املـدعوين إىل
املشاركة أحداث ًددة؛

''2

تماي ــا املمارس ــات القائم ــة م ــن أج ــل تيس ــري مش ــاركة ا:د ــات املمني ــة م ــن ا ــري
األ راا بعية تمايا انفتاح وشفافية وتول عميية التفاقية اال ارية؛

''3

زيــادة تماي ــا وصــول األ ـراا إىل املميوم ــات املقدمــة م ــن ا:دــات املمني ــة م ــن
اري األ راا؛

''4

مواصــية التشــجيو عيــ .املشــاركة مــن خــالل الوســائل االلكيونيــة املمــازة بعيــة
دع ــم مش ــاركة مي ــو ا:د ــات املمني ــة م ــن ا ــري األ ـ ـراا عميي ــة التفاقي ــة
اال ارية وتمايا الفرل املتاحة هلا.

 -120ودعـ هيلــة التنفيـ األ ـراا وا:دــات املمنيــة مــن اــري األ ـراا إىل أ تقــدم آراءهــاث
ةي ــول  31ك ــانو الثاة/ين ــاير 2018ث ووافق ـ عي ــ .القي ــام ال ــدورة الثامن ــة واألربم ــن هليل ــة
التنفي ـ ب ـالوقوا عيــ .التقــدم احملــرز تنفي ـ اســتنتاجات هيلــة التنفي ـ بشــا مشــاركة ا:دــات
املمنية من اري األ راا( )57بعية النظر كيفية زيادة تمايا ه املشاركة.

__________

( )57هنــا المديــد مــن الســتنتاجات املتميقــة مبشــاركة املـراقبنث وعيــ .وجــه اخلصــول الوثيقــة FCCC/SBI/2011/7ث
الفقرات .178-175
GE.17-10909
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 -121وأحا هيلة التنفيـ عيمـا باآلثـار التقديريـة امليتبـة املياانيـة عيـ .األنشـطة املقـرر أ
تنف ـ ها األمانــة واملشــار إليدــا الفقــرة  119أعــال  .و يب ـ إىل األمانــة أ ت ــطيو بإجراءاهتــا
ه الستنتاجات رهن ا بتوافر املوارد.
املطيوبة

ألاس عشر -ال يألئ اإلااسية دال أللية دال ر
(البند  16من جدول األعمال )

يية

ألف -ال ينانية البرنألمجية لفتر الينتيل ٢٠19-٢٠18
(البند الفرع (16أ) من جدول األعمال)

ألء -ال يألئ ادخرى ال أللية دال ت لقة ألل ينانية
(البند الفرع (16ب) من جدول األعمال)

 -1ال ادال 
 -122نظرت هيلة التنفي البندين الفرعين (16أ) و(ب) من جدول األعمال جيسـتيدا
األوىل املســتانفة والثالثــة .وكان ـ ممروضــة عييدــا الوثــائا  FCCC/SBI/2017/4و Add.1وAdd.2
و .FCCC/SBI/2017/INF.4وأدىل ممثال رفن ببيانن  .و ا:يسة األوىل املسـتانفةث دعـا الـرئيس
األمــن التنفيـ ي إىل تقــدع البنــد الفرعـ (16أ) ودعــا ممــثالا عــن األمانــة إىل تقــدع تقريــر شــفوي
بشــا البنــد الفرعـ (16ب)( .)58و ا:يســة نفســداث اتفقـ هيلــة التنفيـ عيــ .النظــر البنــد
الفرع (16أ) إ ـار فريـا اتصـال يشـي رئاسـته السـيد جـورج بورسـتين (النـرويج) والسـيد
توس مبانو مبانو (مدورية الكونعو الدميقرا ية) .وحل السيد أمينا يـاوفويل (فيجـ ) ًـل السـيد
مبانو مبانوث ال ي اضطر إىل معادرة املؤمترث أثنـاء سـري الـدورة .و ا:يسـة نفسـداث اتفقـ هيلـة
التنفيـ أي ـ ا عيــ .النظــر املياانيــة املقيحــة لســجل املمــامالت الــدويل ومندجيــة حتصــيل رســومه
لف ــية الس ــنتن  2019-2018فري ــا فرعـ ـ مس ــتقل تيس ــر أعمالـ ـه الس ــيدة ل ــورانس م ــورتي
(سويس ـرا) .و ا:يس ــة األوىل املس ــتانفةث اتفق ـ هيل ــة التنفي ـ ك ـ ل أ ينظ ــر فري ــا التص ــال
املنشــا إ ــار البنــد الفرعـ (16أ) الوثيقــة FCCC/SBI/2017/INF.4ث املقدمــة إ ــار البنــد
الفرع (16ب).
 -123ونظرت هيلة التنفي ث

جيستدا الثالثةث

الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا .

 -٢اال تنتألجأل
 -124نظرت هيلة التنفي املياانية الربناجمية املقيحة لفـية السـنتن  2019-2018واملياانيـة
()59
املقيحة املتميقة بسجل املمامالت الدويل لفية السنتن  . 2019-2018
 -125وأوص ـ بــا يوافــا م ـؤمتر األ ـرااث دورتــه الثالثــة والمش ـرينث عيــ .مياانيـ ٍـة برناجميــة
أساسية مببي  56 889 092يورو لفية السنتن

__________

 .2019-2018

( )58عـرض األمـن التنفيـ ي بشـا البنـد الفرعـ (16أ) ونسـخة التقريـر الشـفوي لدمانـة عـن البنـد الفرعـ (16ب)
من جدول األعمال متاحا المنوا التايل .http://unfccc.int/10248
( )59 FCCC/SBI/2017/4و .Add.2
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 -126وأذنـ ـ هيل ــة التنفي ـ ـ لدم ــن التنفي ـ ـ ي بإخط ــار األ ـ ـراا باشـ ـياكاهتا لم ــام 2018ث
استنادا إىل مبي املياانية الوارد الفقرة  125أعال ث بمد أ تؤخ احلسبا املساتة السـنوية
اخلاصة املقدمة من حكومة البيد امل يف البال قدرها  766 938يورو .
 -127وأذنـ هيلــة التنفيـ أي ـ ا لدمــن التنفيـ ي بإخطــار األ ـراا املمنيــة برســومدا الســنوية
لمــام  2018مــن أجــل ربــط ســجيدا الــو ي بســجل املمــامالت الــدويل واســتخدامدا إيــا ث ومــن
أجل األنشطة ذات الصية ال ينف ها مدير سجل املمامالت الدويل.
 -128و يب هيلة التنفيـ إىل األمانـة أ تمـدث دو املسـاس بالممييـات املقبيـةث وثيقـةا منقحـة
ل ربن ــامج المم ــل م ــو بي ــا لصص ــات امليااني ــة عي ــ .أس ــاس ال ــوثيقتن FCCC/SBI/2017/4/Add.1
و FCCC/SBI/2017/INF.8وعيــ .أســاس املــدخالت ال ـواردة واآلراء ال ـ أعرب ـ عندــا األ ـرااث
ك تنظر فيدا هيلة التنفي دورهتا السابمة واألربمن.
 -129و يبـ هيلــة التنفيـ إىل األمانــة أ تــنظم حيقــة عمــل تقنيــةث رهنـا بتـوافر املـوارد املاليــةث
تُمقد عي .هامش دورهتا السابمة واألربمنث وذل هبـدا مناقشـة السـبل املمكنـة لايـادة الكفـاءة
والشفافية عميية وضو املياانيةث مو أخ املميومات املتاحة عي .املوقو الشبك لالتفاقيـة بمـن
العتبارث مبا فيدا مسائل من قبيل
الصندوق الستلماة لدنشطة التكمييية؛

(أ)

خيارات زيادة مرونة األموال

(ب)

سبل مما:ة الشياكات اري املسددة

املياانية األساسية؛

ص ــي املـ ـوارد الص ــندوق الس ــتلماة ليميااني ــة األساس ــية لتفاقي ــة تع ــري
(ج)
املنااث والصندوق الستلماة لدنشطة التكمييية؛
(د)

مستوى احتيا

رأس املال املتداول.

 -130و يبـ هيلــة التنفي ـ إىل رئيســدا أ يقــدم تقري ـرا عــن نتــائج حيقــة الممــل التقنيــة املشــار
إليدا الفقرة  129أعال لك تنظر فيه هيلة التنفيـ دورهتـا السـابمة واألربمـنث وذلـ بعيـة
تقدع توجيدات إىل األمانة بشا تنفي املياانية الربناجمية.
 -131و يب ـ هيل ــة التنفي ـ إىل األمان ــة أي ـا أ تم ــد تقري ـرا ع ــن نتــائج حيق ــة الممــل التقني ــة
دورهتا الثامنة واألربمن .
امل كورة الفقرة  129أعال ك تنظر فيه هيلة التنفي
 -132وأوص ـ ـ ـ ـ هيلـ ـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ ـ بوضـ ـ ـ ــو مشـ ـ ـ ــرو مقـ ـ ـ ــرر بشـ ـ ـ ــا املياانيـ ـ ـ ــة الربناجميـ ـ ـ ــة لفـ ـ ـ ــية
الس ــنتن  2019-2018كـ ـ ينظ ــر في ــه ويمتم ــد مـ ـؤمتر األ ـ ـراا دورت ــه الثالث ــة والمشـ ـرينث
ودع مؤمتر/اجتما أ راا بـاريس إىل أ حيـيط عيمـ ا بـاملقررث ا:ـاء الثـاة مـن دورتـه األوىل
(تشرين الثاة/نوفمرب )2017ث بمـد أ يمتمـد مـؤمتر األ ـراا( .)60وأوصـ هيلـة التنفيـ أي ـا
مبشــرو مقــرر بشــا املياانيــة الربناجميــة لفــية الســنتن  2019-2018وفــا مــا ينطبــا مندــا عيــ.
بروتوكول كيوتو ك ينظر فيه مؤمتر/اجتما أ راا كيوتو ويمتمد دورته الثالثة عشرة(.)61
__________

( )60لال ال عي .ن
( )61لال ال عي .ن
GE.17-10909
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 -133وأوصـ ـ هيل ــة التنفيـ ـ كـ ـ ل مبش ــرو مق ــرر بش ــا ميااني ــة س ــجل املم ــامالت ال ــدويل
ومندجيــة حتصــيل رســومه لفــية الســنتن  2019-2018ك ـ ينظــر فيــه مؤمتر/اجتمــا أ ـراا
كيوتو ويمتمد دورته الثالثة عشرة(.)62

جيم -م اصلة ا ت راض مهألع ادمألنة دع ليألتهأل
(البند (16ج) من جدول األعمال)

 -1ال ادال 
 -134نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل
املستانفة والثالثة .وكان ممروضة عييدا الوثيقة  .FCCC/SBI/2017/INF.6ونظرت هيلة التنفيـ ث
جيستدا الثالثةث الستنتاجات الواردة أدنـا واعتمـدهتا .وبمـد ذلـ ث ذكـر الـرئيس األ ـراا
بـا الـدورة احلاديـة والمشـرين هليلـة التنفيـ وافقـ عيـ .اسـتمراض مدـام األمانـة وعميياهتـا ســنوي اث
وأ هيلــة التنفيـ ســتنظر هـ ا البنــد الفرعـ مــن جــدول األعمــال مــن جديــد دورهتــا الثامنــة
واألربمن. 
 -٢اال تنتألجأل
 -135أحا ـ هيلــة التنفيـ عيمـا باملميومــات الـ قــدمدا األمــن التنفيـ ي بشــا املمارســات
املمدودة ل ما الشـفافية اختيـار الرؤسـاء التنفيـ ين لالتفاقيـة اال اريـة وبـرامج األمـم املتحـدة
والوكالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا ذات الصية(. )63
 -136ولحظ ـ هيل ــة التنفي ـ م ــو التق ــدير اآلراء ال ـ أعرب ـ عند ــا األ ــراا بش ــا ض ــما
الشفافية التامة عمييات اختيار األمن التنفي ي ونائبه.
 -137ولحظ هيلة التنفي أي ـ ا أ عمييـة اختيـار نائـب لدمـن التنفيـ ي مـؤخرا برتبـة أمـن
عام مساعد قد جرت وفق ا ملبادج األمم املتحدة وممارساهتا.
 -138وأكــدت هيلــة التنفي ـ أنــهث وفق ـ ا ليممارس ـة املتبمــة أمانــة التفاقيــة اال اريــةث ســتظل
عميية اختيار األمن التنفي ي ونائبه املسـتقبل مراعيـة ملبـادج األمـم املتحـدة واملمارسـات عيـ.
النحو املبن امل كرة املشار إليدا الفقرة  135أعال ث مبا يشـمل إتاحـة املميومـات الوقـ
املناسب والتشاور مو مؤمتر األ راا عن ريا مكتبه ل ما الشفافية الكامية.

اال -تنفيذ اتفألق ال

قر 

(البند (16د) من جدول األعمال)

 -1ال ادال 
 -139نظ ــرت هيل ــة التنفيـ ـ ه ـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـ م ــن ج ــدول األعم ــال جيس ــتيدا األوىل
املستانفة والثالثة .و ا:يسة األوىلث دعا الـرئيس األمـن التنفيـ ي إىل عـرض هـ ا البنـد الفرعـ ث
__________

( )62لال ال عي .ن مشرو املقررث انظر الوثيقة .FCCC/SBI/2017/7/Add.1
(.FCCC/SBI/2017/INF.6 )63
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مث دعــا ممثــل حكومــة أملانيــاث البيــد امل ــيف لدمانــةث إىل االدلء ببيــا ( .)64و ا:يســة نفســداث
اتفق هيلة التنفي عي .اقياح الرئيس بإعداد مشرو اسـتنتاجات بشـا هـ املسـالةث مبسـاعدة
مـ ــن األمانـ ــة وبتشـ ــاور مـ ــو األ ـ ـراا املدتمـ ــة .ونظـ ــرت هيلـ ــة التنفي ـ ـ ث جيسـ ــتدا الثالثـ ــةث
الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا .
 -٢اال تنتألجأل
 -140أحا هيلة التنفي عيما باملميومات املقدمة من األمـن التنفيـ ي وممثـل حكومـة البيـد
جممـو املقـر التـابو لدمـم
امل يف بشا التقدم احملرز وضو املخططات وإنشاء مبـ إضـا
املتحدةث والـ ي سـيمكن مـن وجـود األمانـة بكاميدـا املقـر نفسـه ةيـول عـام  .2020وكـررت
هيلــة التنفي ـ التمبــري ع ــن ارتياحدــا إزاء التس ــديالت املمت ــازة ال ـ يتيحد ــا مركــا امل ـؤمترات ا:دي ــد
لــدورات واجتماعــات التفاقيــة اال اريــة من ـ افتتاحــه عــام 2015ث و يب ـ مــن األمانــة أ
تواصل الستفادة بصورة قصوى من املرافا املكتبية اخلاصـة باألمانـة ومركـا املـؤمترات لمقـد دورات
واجتماعات التفاقية اال اريةث بعية تقيي التكاليف ومواصية حتسـن اخلـدمات املتاحـة مقـر
األمانة.
 -141وشكرت هيلة التنفي حكومة البيد امل يف ومدينة بو امل ـيفة عيـ .مواصـية دعمدمـا
لــدورات واجتماعــات التفاقيــة اال اريــة مقــر األمانــةث مبــا ذل ـ املســاتات املاليــة اخلاصــة
املتكــررة ال ـ تقــدمدا حكومــة البيــد امل ــيف لــدورات اهليلــات الفرعيــة الدائمــة واألفرقــة المامي ــة
املخصصة املمقودة بو  .ولحظ هيلة التنفي مو التقدير ا:دـود املشـيكة احلاليـة الـ تبـ هلا
األمانة وحكومة البيد امل يف ومدينة بو واريتا مـن ا:دـات صـاحبة املصـيحة مـن أجـل تـوفري
التســديالت واخلــدمات الالزمــة مل ـؤمتر األمــم املتحــدة املمــي بتعــري املنــاا املامــو عقــد بــو
تشرين الثاة/نوفمرب .2017
 -142ورحبـ هيلــة التنفيـ بالتمــاو املســتمر بــن حكومــة البيــد امل ــيف واألمانــة واريتــا مــن
ا:دـ ــات صـ ــاحبة املصـ ــيحة مسـ ــائل مـ ــن قبيـ ــل الجتماعـ ــات ومرافـ ــا املكاتـ ــبث ف ـ ـالا عـ ــن
اخلدمات واملميومات املمازة املتاحة ليمشـاركن الجتماعـات .وشـجم هيلـة التنفيـ حكومـة
 
البيد امل يف واألمانة عي .احلفا عي .عميية املشاورات الوثيقة واملنتظمة ه .
تاويــد األ ـراا مبميومــات ًدثــة عــن ه ـ
 -143و يب ـ هيلــة التنفي ـ إىل األمانــة امل ـ
ا:وانــب واريهــا مــن جوانــب تنفيـ اتفــاق املقــر عيــ .املوقــو الشــبك لالتفاقيــةث ودعـ حكومــة
البيـ ـ ــد امل ـ ـ ــيف واألمـ ـ ــن التنفي ـ ـ ـ ي إىل تقـ ـ ــدع تقريـ ـ ــر إىل هيلـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ دورهتـ ـ ــا اخلمسـ ـ ــن
(حايرا /يونيه  )2019عما أحرز من تقدم.



أل عشر -ميألئ أخرى

(البند  17من جدول األعمال )
 -144نظــرت هيل ــة التنفي ـ ه ـ ا البن ــد م ــن جــدول األعم ــال
و تثر األ راا أية مسائل أخرى . 

__________

( )64عرض األمن التنفي ي وبيا حكومة البيد امل يف متاحا
GE.17-10909

جيس ــتدا األوىل املس ــتانفة.

المنوا التايل .http://unfccc.int/10248
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ثألمل عشر -اختتألع ال دس دالتقرير ال ت لا هأل
(البند  18من جدول األعمال )

 -1خطألب الرئيس ال قب ل رت ر ادطرا في ادست الثأللثة دال شريل
 -145قبل افتتاح ا:يسة المامة اخلتامية هليلة التنفي  18أيار/مايو (ا:يسة الثالثة)ث رحـب
رئــيس هيلــة التنفي ـ ب ـرئيس وزراء فيج ـ ث الســيد فران ـ باينيمارامــاث ال ـ ي خا ــب املنــدوبن مــن
املنصــة بصــفته ال ـرئيس املقبــل ليــدورة الثالثــة والمش ـرين ليم ـؤمتر .وبـ َّـنث خطابــهث رؤيتــه لرئاســة
فيجـ ليــدورة الثالثــة والمشـرين ليمـؤمتر وأ يــا املوقــو الشــبك ليــدورة الثالثــة والمشـرين ليمـؤمتر
()65
وعرض فيديو يظدر آثار تعري املناا فيج (.)66
فيج ُ .
 -٢اآلثألس ال ترتبة في اإلااس دال ينانية
 -146ا:يسة الثالثة املستانفةث قـدم ممثـل لدمانـة تقييمـ ا أوليـ ا ملـا ييتـب عيـ .السـتنتاجات
املمتمــدة خــالل ه ـ الــدورة مــن آثــار االدارة واملياانيــةث وذل ـ وفق ـا ألحكــام املــادة  15مــن
مشرو النظام الداخي املممول به.
 -147وأُ ِ
خطـرت هيلــة التنفيـ بــا املفاوضــات الـ جــرت أثنــاء الــدورة متخ ـ عــن عــدد مــن
األنشــطة ال ـ تقت ـ مايــدا مــن الــدعم مــن األمانــة وتســتيام م ـوارد إضــافية زيــادة عيــ .املياانيــة
األساسية واملياانية املوافا عييدا لفية السنتن  . 2017-2016وتشمل ه األنشطة ما يي 

إ ـ ــار البنـ ــد  10مـ ــن جـ ــدول أعمـ ــال هيلـ ــة التنفي ـ ـ ث بتطـ ــوير التكنولوجيـ ــا
(أ)
ونقيدا نطاق و رائـا التقيـيم الـدوري آلليـة التكنولوجيـا فيمـا يتميـا بـدعم تنفيـ اتفـاق بـاريسبث
ستتوىل األمانة إعداد ورقة تقنيـة عـن التجربـة املكتسـبة والـدروس املسـتفادة وأف ـل املمارسـات
إجـ ـراء عميي ــات اس ــتمراض لتي ــف اليتيب ــات مبوج ــب التفاقي ــة وبروتوك ــول كيوت ــو ض ــمن املـ ـوارد
املتاحة؛
إ ـ ــار البن ـ ــد الفرع ـ ـ ـ (13ب) م ـ ــن ج ـ ــدول األعم ـ ــالث ب رائ ـ ــا املنت ـ ــدى
(ب)
املمــي بتــاثري تنفيـ تــدابري التصــدي وبرنــامج عميــه وو ائفــه مبوجــب اتفــاق بــاريسبث ســييام متويــل
مببي  35 000يورو لتنظـيم حيقـة عمـل سـابقة ليـدورة السـابمة واألربمـن لكـل مـن هيلـة التنفيـ
وهيلـة املشـورة .ولميـم األ ـرااث سـتيام التكـاليف نفسـدا إ ـار البنـد (7أ) مـن جـدول أعمـال
هيلة املشورة؛
إ ــار البن ــد  15م ــن ج ــدول األعم ــالث باليتيب ــات اخلاص ــة بالجتماع ــات
(ج)
احلكومية الدوليةبث سييام متويل مببي  178000يورو لتمايا قدرة نظام التسجيل االلكـيوة مـن
أجــل اســتيماب مشــاركة أكثــر مرونــة ملختيــف فلــات املشــاركن وتيســري مــو اآلراء مــن األ ـراا
وا:دات املمنية من اري األ راا.
__________

(.https://cop23.com.fj/ )65
( )66انظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر http://newsroom.unfccc.int/cop-23-bonn/frank-bainimarama-addressed-delegates-at-the-
.closing-plenary-of-the-sbi-in-bonn/
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 -148وذكر أي ا أ مبي  213 000يورو مبي أويل ويستند إىل املميومات املتاحة ذلـ
الوق ـ  .وأعــرب عــن األمــل أ يكــو مبقــدور األمانــة التمويــل عيــ .ســخاء األ ـراا لتقــدع
الوقـ ـ املناس ــب وبطريق ــة ميك ــن التنب ــؤ هب ــا .وأبيـ ـ هيل ــة التنفيـ ـ كـ ـ ل ب ــا
متوي ــل إض ــا
بم ـ الســتنتاجات ال ـ اعتمــدت ه ـ الــدورة ســتكو هلــا آثــار املياانيــة متتــد إىل مــا بمــد
عــام  .2017وس ــيجري اســتمراض الحتياج ــات مــن امل ـوارد لفــية الس ــنتن 2019-2018
سياق االجراءات املكرسة لشؤو املياانية . 
 -149وأشــار رئــيس هيلــة التنفي ـ إىل أنــه مــن دو مســاتات تكميييــةث لــن تكــو األمانــة
وضو يسما هلا بتقدع الدعم املطيوب.
 -3اختتألع ال دس دالتقرير ال ت لا هأل
 -150نظ ـ ــرت هيل ـ ــة التنفي ـ ـ ث جيس ـ ـتدا الثالث ـ ــة املس ـ ــتانفةث مش ـ ــرو تقري ـ ــر ع ـ ــن ال ـ ــدورة
واعتمدتهث وأذن ليمقررة أ تقومث مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الـرئيسث بإمتـام تقريـر الـدورة
وإتاحته :ميو األ راا.
 -151ونظ ـرا ل ــيا الوق ـ ث يتســن االدلء ببيانــات ا:يســة المامــة اخلتاميــة( .)67وشــكر
الرئيس األ راا عي .ما قدمته من دعم وأعين اختتام الدورة .

__________

( )67ج ــرى حتمي ــل نص ــول البيان ــات الـ ـ ك ــا مق ــررا أ ت ــديل هب ــا اوموع ــات واملراقب ــو لحقـ ـ ا بواب ــة ورق ــات
املميومــات =http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBI&years
.2017&themes=Statements
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