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أعالا -افتتألح الدعة

(البند  1من جدول األعمال)

ُ -1عقــدت الــدورة الس ـاانعة واألرانعــول ل ينــة الفرعيــة ل تنفي ـ (هينــة التنفي ـ ) ي م ـ ر األمــم
املتحدة انشحل تفري املناخ ي انول أبملانيا ي الفية من  6إىل  15تشرين الثاين/نوفمرب .2017
ـيس هينــة التنفيـ الســيد طومــاس خروســتوم (انولنــدا) يــوم التنــن 6
 -2وافتــتا الــدورية رئـ ُ
تشرين الثاين/نوفمرب ور ّحب جبمي األطرام واملراقبن .ورحب أيضا ابلسيد ي وا شن (الصن)
وئب ا لرئيس اهلينة وابلسيدة طوىب إتشم ي (تركيا) مقررةا.

اثنيألا -ا نيألئل التنظيمية

(البند  2من جدول األعمال)

ألف -إقراة جدعل ا عمألل

(البند الفرعي (2أ) من جدول األعمال)

 -3نظــرت هينــة التنفيـ ي ج ســت ا األوىل املعقــودة ي  6تشـرين الثــاين/نوفمرب ي م ـ كرة
أع ــداا األمين ــة التنفي ي ــة تتض ــمن ج ــدول األعم ــال امل قـ ـ وش ــروحه وج ــدول األعم ــال امل قـ ـ
التكمي ي وشروحه ( FCCC/SBI/2017/8و.)Add.1
 -4واننــاء ع ــرت مقــيح مــن ال ـرئيس اتفق ـ هينــة التنفي ـ ع ــرت تعــديل عن ـوال البنــد  18مــن
جدول األعمال امل ق التكمي ي ليشمل "التثقيف" ع رت أساس ف م أنه يتعن قراءة الفقرة 83
مــن املقــرر /1م أ 21-ابلقـيال مـ الفقــرة  82مــن املقــرر نفســه وي ضــوء املــادة  12مــن اتفــاق
ابريس.
 -5واننــاء ع ــرت مقــيح مــن ال ـرئيس أقــرت هينــة التنفي ـ لحق ـ ا جــدول األعمــال التكمي ــي
انصيفته املعدلة شفوايا م إانقاء البند الفرعي (4أ) مع ق ا:

4

-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم أعمال الدورة؛

(ج)

دورة الفري ـ العامــل املعــت ابلتقيــيم املتعــدد األط ـرام ي إطــار عم يــة
التقييم والستعراض الدولية؛

(د)

تيسري تبادل اآلراء ي إطار عم ية املشاورات والتح يالت الدولية؛

(ه)

األنشطة األخرى املقررة؛

(و)

انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس.
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-3

-4

املع ومــات املقدمــة مــن األط ـرام املدرجــة ي املرف ـ األول لالتفاقيــة واســتعراض
ه املع ومات:
(أ)

حالـ ــة تق ـ ــدع واس ـ ــتعراض تق ـ ــارير ف ـ ــية الس ـ ــنتن الثاني ـ ــة املقدم ـ ــة م ـ ــن
األطرام املدرجة ي املرف األول لالتفاقية؛

(ب)

جتمي ـ ـ وتولي ــف تقـ ــارير ف ــية الس ــنتن الثانيـ ــة املقدم ــة م ــن األط ـ ـرام
املدرجة ي املرف األول لالتفاقية؛

(ج)

تقري ــر ع ــن اني ــاوت ق ـ ـوائم او ــرد الوطني ــة لف ــا ات الدفين ــة املقدم ــة م ــن
األطرام املدرجة ي املرف األول لالتفاقية عن الفية .2015-1990

املع ومات املقدمة من األطرام غري املدرجة ي املرف األول لالتفاقية:
(أ)

املع وم ــات الـ ـواردة ي البالغ ــات الوطني ــة املقدم ــة م ــن األطـ ـرام غ ــري
املدرجة ي املرف األول لالتفاقية (أُانقي ه ا البنـد الفرعـي مـن جـدول
األعمال مع ق ا)؛

(ب)

عمــل فري ـ اخل ـرباء الستشــاري املعــت ابلبالغــات الوطنيــة املقدمــة مــن
األطرام غري املدرجة ي املرف األول لالتفاقية؛

(ج)

تقدع الدعم املايل والتقت؛

(د)

التقــارير املــوجشة انشــحل التح يــل التقــت ل تقــارير احملدتــة لفــية الســنتن
املقدمة من األطرام غري املدرجة ي املرف األول لالتفاقية.

-5

األطر الشمنية املشيكة ل مسامهات احملددة وطنيا املشار إلي ا ي الفقرة  10مـن
املادة  4من اتفاق ابريس.

-6

وض ـ ـ طرائ ـ ـ وإج ـ ـراءات لتشـ ــفيل واسـ ــتخدام السـ ــجل العـ ــام املشـ ــار إليـ ــه ي
الفقرة  12من املادة  4من اتفاق ابريس.

-7

وض ـ ـ طرائ ـ ـ وإج ـ ـراءات لتشـ ــفيل واسـ ــتخدام السـ ــجل العـ ــام املشـ ــار إليـ ــه ي
الفقرة  12من املادة  7من اتفاق ابريس.

-8

املسائل املتع قة آبليات انروتوكول كيوتو:

-9

(أ)

استعراض طرائ وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛

(ب)

تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب انروتوكول كيوتو.

تنسي دعم تنفي األنشطة املتع قة اجراءات التخفيـف ي قطـا الفـاابت الـ
تضط اا الب دال النامية مبا ي ذلل اليتيبات امل سسية.

 -10املسائل املتع قة أبقل الب دال منوا.
 -11خطط التكيف الوطنية.
 -12تقرير ونة التكيف.
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 -13تقريــر ال جنــة التنفي يــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة ابخلســائر واألض ـرار املرتبطــة
انتحتريات تفري املناخ.
 -14تطوير التكنولوجيات ونق ا:
(أ)

التقريــر الس ــنوي املش ــية ل جن ــة التنفي ي ــة املعني ــة ابلتكنولوجي ــا ومرك ــش
وشبكة تكنولوجيا املناخ؛

(ب)

انرنامﺞ انو ول السياتيجي لنقل التكنولوجيا.

 -15املسائل املتع قة انتمويل املناخ:
(أ)

استعراض م ام ال جنة الدائمة املعنية ابلتمويل؛

(ب)

الستعراض الثالث لصندوق التكيُّف.

 -16املسائل املتع قة انبناء القدرات:
(أ)

انناء القدرات مبوجب التفاقية؛

(ب)

التقريــر املرح ــي التقــت الس ــنوي املق ــدم مــن ون ــة ابريــس املعني ــة انبن ــاء
القدرات؛

(ج)

انناء القدرات مبوجب انروتوكول كيوتو.

 -17أتتري تنفي تداانري التصدي:
(أ)

احملسن وانرومﺞ العمل؛
املنتدى ّ

(ب)

طرائـ ـ املنت ــدى املع ــت انت ــحتري تنفي ـ ـ ت ــداانري التص ــدي وان ــرومﺞ عم ــه
وو ائفه مبوجب اتفاق ابريس؛

(ج)

املسائل املتع قة ابلفقرة  14من املادة  3من انروتوكول كيوتو؛

(د)

التقدم احملر ي تنفي املقرر /1م أ.10-

 -18س ــبل الن ــوض انتنفي ـ أعم ــال التثقي ــف والت ــدريب وتوعي ــة اوم ــور ومش ــاركته
ووصـ ـوله إىل املع وم ــات م ــن أج ــل تعشي ــش اتجـ ـراءات املتخـ ـ ة ي إط ــار اتف ــاق
ابريس.
 -19تقرير عن األنشطة املتع قة ابلعمل من أجل التمكن املناخي.
 -20املسائل اونسانية وتفري املناخ.
 -21املسائل اتدارية واملالية وامل سسية:

6

(أ)

أداء امليشانية لفية السنتن 2017-2016؛

(ب)

تقرير مراجعة احلساابت والبياوت املالية لعام 2016؛

(ج)

امليشانية الربوجمية لفية السنتن 2019-2018؛

(د)

املسائل األخرى املالية واملتع قة ابمليشانية.
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 -22مسائل أخرى.
 -23إغالق الدورة وتقرير الدورة.
ل
ام ابملســائل احملالــة إىل هينــة التنفيـ مــن مـ ر
ئيس األطـر ي
 -6وابتضــافة إىل ذلــل ذكــر الـر ُ
األط ـرام وم ـ ر األط ـرام العامــل انوصــفه اجتمــا األط ـرام ي انروتوكــول كيوتــو (م ر/اجتمــا
أطـرام كيوتــو) ي او ســة األوىل لكــل من مــا واملقــرر أل تنظــر في ــا اهلينــة ي إطــار اننــود جــدول
أعماهلا احلالية ذات الص ة(.)1

ابء -تنظيم أعمألل الدعة

(البند الفرعي (2ب) من جدول األعمال)

 -7نظــرت هينــة التنفيـ ي هـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال ي ج ســت ا األوىل الـ
وجه في ا الرئيس النتبا إىل املوعد الن ائي لختتام أعمال مجيـ األفرقـة حب ـول السـاعة 18/00
يوم التنـن  13تشـرين الثـاين/نوفمرب مـن أجـل ضـمال إاتحـة مشـاري السـتنتاجات ي الوقـ
املناســب ل ج ســة اخلتاميــة العامــة املقــرر عقــدها ع ــرت ج ـشأين( .)2واننــاء ع ــرت مقــيح مــن ال ـرئيس
اتفق هينة التنفي ع رت املضي قدم ا ع رت ه ا األساس ووفق ا لالسـتنتاجات( )3الـ اعتمـداا ي
الساان انشحل اختتام املفاوضات ي الوق املناسب وممارسات العمل ذات الص ة.
 -8وي ج ست ا الثانية املعقودة ي  6تشرين الثاين/نوفمرب انشكل مشية م او سة الثانيـة
ل ينــة الفرعيــة ل مشــورة الع ميــة والتكنولوجيــة (هينــة املشــورة) اســتمع هينــة التنفيـ إىل انيــاوت
مــن األط ـرام وامل ـراقبن .وأدىل انبيــاوت ممث ــول عــن  16طرف ـا مــن انين ــا انيــاوت أُديل اــا ابســم
جمموعة ال  77والصن واجملموعة اوامعة والحتاد األورويب وجمموعة السالمة البينية واجملموعة
األفريقيــة وحتــالف الــدول اوشريــة الصــفرية والتحــالف البوليفــاري لشــعوب أمريكتنــا  -املعاهــدة
التجاريــة ل شــعوب وائــتالم ان ــدال الفــاابت املطــرية والراانطــة املســتق ة لب ــدال أمريكــا الالتينيــة
والكارييب وأقل الب دال منوا والب دال النامية املتقارانة التفكري.
 -9وأدىل انبياوت أيض ا ممث ول عن منظمات غري حكومية معنيـة ابملـرأة والشـ ول اونسـانية
والشباب واألعمال التجارية والصناعة والبينة واملشارعن؛ ومنظمات معنية ابلشـعوب األصـ ية؛
وسـ ـ طات ع ــرت ص ــعيدي احلك ــم احمل ــي والب ــدايت؛ ومنظم ــات غ ــري حكومي ــة حبثي ــة ومس ــتق ة؛
ومنظمات غري حكومية معنية ابلعمل النقايب(.)4

__________

()1
()2
()3
()4
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انظر الوتيقة  FCCC/CP/2017/11الفقرة 21؛ والوتيقة  FCCC/KP/CMP/2017/7الفقرة .7
يعقــد اوــشء األول انعــد ــر يــوم الــثالاثء  14تشـرين الثــاين/نوفمرب (او ســة الثالثــة هلينــة التنفيـ ) واوــشء الثــاين
صباح يوم األرانعاء  15تشرين الثاين/نوفمرب (او سة اخلامسة هلينة التنفي ).
 FCCC/SBI/2014/8الفقرات  213و.221-218
تــرد نصــوب البيــاوت مبــا في ــا ت ــل الـ ء يـُـدل اــا أتنــاء او ســة العامــة ي انواانــة تقــدع الورقــات ع ــرت ال ـراانط
الت ـ ـ ــايل( http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx :حتـ ـ ـ ـ انن ـ ـ ــد " "typeاخ ـ ـ ــي
""statement؛ وحت انند " "sessionsاخي".)"SBI 47
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جيم -بعة الفري ررع العألم ررل ا ع ررت ابلتقي رريم ا تع رردب ا طر ررا
عاالستعراض الدعلية

إطر رألة عملي ررة التقي رريم

(البند الفرعي (2ج) من جدول األعمال)

 -10نظرت هينة التنفي ي ه ا البند من جدول األعمال ي ج ست ا األوىل وأحاطـ ع مـا
ابملع ومــات ال ـ ق ــدم ا ال ـرئيس عــن تنظ ــيم ال ــدورة الثاني ــة ل فري ـ العام ــل املع ــت ابلتقي ــيم املتع ــدد
األط ـرام ي إطــار اوولــة الثانيــة مــن عم يــة التقيــيم والســتعراض الدوليــة ال ـ تقــرر عقــدها يــوم
اومعة  10تشرين الثاين/نوفمرب .ويرد ي املرف تقرير موجش عن التقيـيم املتعـدد األطـرام ل طـرم
موض التقييم ي الدورة(.)5

بال -تينيّي تبألبل اآلةاء

إطألة عملية ا شألعةات عالتحليالت الدعلية

(البند الفرعي (2د) من جدول األعمال)

 -11نظ ــرت هينـ ــة التنفي ـ ـ ي ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرعـ ــي م ــن جـ ــدول األعمـ ــال ي ج سـ ــت ا األوىل
وأحاط ع ما ابملع ومات ال قدم ا الرئيس عن تنظيم ح قة عمل تيسـري تبـادل اآلراء ي إطـار
عم ية املشاورات والتح يالت الدولية ال تقرر إجراؤها ي  10تشرين الثاين/نوفمرب.
 -12ووجه الرئيس النتبا إىل الطرائ واملبادئ التوجي ية اخلاصة انعم ية املشـاورات والتح ـيالت
الدولية( )6فضالا عن الصفحات الشبكية اخلاصة انتيسري تبادل اآلراء( .)7وأان غ الرئيس هينـة التنفيـ
أبل نـ ـواتﺞ عم ي ــة املشـ ـاورات والتح ــيالت الدولي ــة ستش ــمل ابلنس ــبة لك ــل ط ــرم م ــن األطـ ـرام
اخلمســة املشــاركة ي ح قــة عمــل تيســري تبــادل اآلراء جض ـرا ملــداولت ج ســة تيســري تبــادل اآلراء
وتقريرا موجشا ميثل نتيجة التح يل التقت ل تقرير احملدث لفية السنتن اخلاب ابلطرم(.)8

هألء -ا نشطة ا خرى ا قرة

(البند الفرعي (2ه) من جدول األعمال)

 -13نظ ــرت هينـ ــة التنفي ـ ـ ي ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرعـ ــي م ــن جـ ــدول األعمـ ــال ي ج سـ ــت ا األوىل
( )9
وأحاط ع م ا ابملع ومات املقدمة عن األنشطة األخرى املقررة ال تُـنظلم ابلتـشامن مـ الـدورة
م تس يط الضوء ع رت ح قة العمل التقنية ال نظمت ـا األمانـة اـدم مناقشـة السـبل الـ ميكـن
من خالهلا ايدة كفاءة وشفافية عم ية امليشانية(.)10

__________

()5

متاح أيضا ع رت الراانط التـايل:

_http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multilateral_assessment_process

.under_the_iar/items/10508.php
( )6املقرر /2م أ 17-املرف الراان .
( http://unfccc.int/9382 )7و.http://unfccc.int/10247
( )8انظر الفقرة  29أدو و.http://unfccc.int/10054.php
( )9انظر .http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/session/10379/php/view/workshops.php
( )10انظر .http://unfccc.int/10466
8
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عاع -انتخألب أعضألء ا كتب غّي الرئيس
(البند الفرعي (2و) من جدول األعمال)

 -14نظ ــرت هين ــة التنفيـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــت ا األوىل
وي ج ست ا اخلامسـة املعقـودة ي  15تشـرين الثـاين/نوفمرب .وأشـار الـرئيس ي او سـة األوىل إىل
امل ــادة  27م ــن مش ــرو النظ ــام ال ــداخ ي املعم ــول ان ــه حي ــث يُتوق ـ م ــن اهلين ــة أل تنتخ ــب وئب ـا
لرئيس ا ومقررا .وي او سة نفس ا لحظ اهلينة أل املشاورات انشحل اليشيحات جارية.
 -15وي ج س ــت ا اخلامس ــة انتخبـ ـ هين ــة التنفيـ ـ الس ــيد وص ــر مقدس ــي (مج وري ــة إيـ ـرال
اتسالمية) وئبا لرئيس اهلينة والسيدة إتشم ي مقررة.

اثلثألا -ا عل مر ررألت ا قدمر ررة مر ررس ا ط ر ررا ا دةجر ررة
عاستعراض هذه ا عل مألت

ا رفر ررع ا عل لالتفألقير ررة

(البند  3من جدول األعمال)

ألف -حأللة تقدمي عاستعراض تقألةير فرت النينت الثألنية ا قدمة مس ا طرا ا دةجة
ا رفع ا عل لالتفألقية
(البند الفرعي (3أ) من جدول األعمال)

 -16نظرت هينة التنفي ي ه ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال ي ج سـت ا األوىل .وكـال
ئيس اهلين ــة أبن ــه منـ ـ انعق ــاد دورا ــا
معروضـ ـا ع ي ــا الوتيق ــة  .FCCC/SBI/2017/INF.1وأان ــغ الـ ـر ُ
()11
السادسـ ــة واألرانعـ ــن عن ـ ــدما طُرح ـ ـ ت ـ ــل الوتيق ـ ــة وأُحـ ــيط اـ ــا ع م ـ ـ ا أول مـ ــرة ء تك ـ ــن
هنــاة ورقــات أو استعراضــات إضــافية .وذ لكــر األط ـرام ابملوعــد الن ــائي املقبــل ( 1كــانول الثــاين/
يناير  )2018لتقدع تقارير فية السنتن الثالثة والبالغات الوطنية الساانعة وشجع ا ع رت تقدع
ورقااا ي املوعد احملدد.

ابء -جتميع عت ليف تقألةير فرت النينت الثألنية ا قدمرة مرس ا طررا ا دةجرة
ا عل لالتفألقية

ا رفرع

(البند الفرعي (3ب) من جدول األعمال)

 -17نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
والثالثة .وي ج ست ا األوىل اتفق اهلينة ع ـرت النظـر ي هـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال
ي مشـاورات غـري رةيــة تشـية ي تيســريها السـيدة هي ــن ان ـوم (نيو ي نــدا) والسـيدة آل راةوســن
(ســاموا) .وي او ســة الثالثــة أفــاد ال ـرئيس أبل املشــاورات ء تســفر عــن أيــة اســتنتاجات .ووفق ـا
ل مادتن (10ج) و 16من مشرو النظام الداخ ي املعمـول انـه سـتُدرج هـ املسـحلة ي جـدول
األعمال امل ق ل دورة الثامنة واألرانعن هلينة التنفي (نيسال/أانريل  -أاير/مايو .)2018

__________

()11
GE.18-00924
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جيم -تقريررر ع ررس ملي ررألات قر ر ائم ال رررب ال طنيررة لغر رأل ات الدفيئ ررة ا قدم ررة م ررس ا طر ررا
ا دةجة ا رفع ا عل لالتفألقية عس الفرت 2015-1990
(البند الفرعي (3ج) من جدول األعمال)

 -18نظ ــرت هينـ ــة التنفي ـ ـ ي ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرعـ ــي م ــن جـ ــدول األعمـ ــال ي ج سـ ــت ا األوىل
وأحاط ـ ـ ع م ـ ـا ابملع ومـ ــات ال ـ ـواردة ي الوتيقـ ــة  .FCCC/SBI/2017/18وأدىل ممث ـ ــو أرانعـ ــة مـ ــن
األطرام انبياوت(.)12

ةاملعألا -ا عل مألت ا قدمة مس ا طرا غّي ا دةجة
(البند  4من جدول األعمال)

ألف -ا عل مررألت ال ر اةب
ا رفع ا عل لالتفألقية

ا رفع ا عل لالتفألقية

البالغررألت ال طنيررة ا قدمررة مررس ا ط ررا غ رّي ا دةجررة

(البند الفرعي املع (4أ) من جدول األعمال)

ابء -عمل فريع اخلرباء االستشألةي ا عت ابلبالغألت ال طنية ا قدمة مس ا طرا غرّي
ا دةجة ا رفع ا عل لالتفألقية
(البند الفرعي (4ب) من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -19نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
والثالث ـ ـ ـ ـ ــة .وك ـ ـ ـ ـ ــال معروض ـ ـ ـ ـ ـ ا ع ي ـ ـ ـ ـ ــا الواثئ ـ ـ ـ ـ ـ  FCCC/SBI/2017/12وFCCC/SBI/2017/15
و FCCC/SBI/2017/16و .FCCC/SBI/2017/17وي ج ســت ا األوىل اتفق ـ اهلينــة ع ــرت النظــر
ي ه ا البند الفرعي من جدول األعمال ي مشاورات غري رةية تشية ي تيسـريها السـيدة ان ـوم
والسيدة راةوسن .وي ج ست ا الثالثة نظرت اهلينة ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -20أحاط ـ هينــة التنفي ـ ع م ـا ابلتقريــر املرح ــي والتقــارير التقنيــة لفريـ اخل ـرباء الستشــاري
املعت ابلبالغات الوطنية املقدمة من األطرام غري املدرجة ي املرف األول لالتفاقية (فريـ اخلـرباء
الستشاري) انشحل تنفي خطة عم ه لعام .)13(2017
 -21ورحب اهلينة مبـا رـر فريـ اخلـرباء الستشـاري مـن تقـدم مسـتمر ي تنفيـ خطـة عم ـه
لعام  )14(2017مبا ي ذلل ما ي ي:
__________

( )12جــرت املــداخالت انشــحل ه ـ املســحلة خــالل او ســة اخلامســة هلينــة التنفي ـ وهــي متاحــة عــرب البــث الشــبكي
ل ج س ــة ع ــرت ال ـراانط الت ــايلhttps://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-part-ii- :
( 5th-meetingي إطار انندي جدول األعمال  21و.)23
( FCCC/SBI/2017/15 )13و FCCC/SBI/2017/12و FCCC/SBI/2017/16و.FCCC/SBI/2017/17
( )14يرد املشيد من املع ومات عن فري اخلرباء الستشاري ع رت الراانط التايل.http://unfccc.int/2608 :
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ح قتـ ــا عمـ ــل إق يميتـ ــال ل تـ ــدريب العم ـ ــي ع ـ ــرت إعـ ــداد إج ـ ـراءات التخفيـ ــف
(أ)
()15
واتفادة انشحهنا ي البالغـات الوطنيـة والتقـارير احملدتـة لفـية السـنتن مت خالهلمـا تـدريب 80
خب ـريا م ــن  60طرف ـ ا م ــن األط ـرام غ ــري املدرج ــة ي املرف ـ األول لالتفاقي ــة .وأعران ـ اهلين ــة ع ــن
امتناهنا حلكوم كمبوداي وجنوب أفريقيا ولـربومﺞ األمـم املتحـدة ل بينـة/املكتب اتق يمـي ألفريقيـا
ي انريتوراي جنوب أفريقيا لستضافة ح ق العمل .ونُظمـ ح قتـا العمـل ابلتعـاول مـ انـرومﺞ
الدعم العاملي تعـداد البالغـات الوطنيـة والتقـارير احمل ّدتـة لفـية السـنتن املقدمـة مـن األطـرام غـري
املدرجة ي املرف األول( .)16ونوه هينة التنفي مـ التقـدير مبسـامهات انـرومﺞ الـدعم العـاملي ي
تنظيم ح ق العمل اننجاح؛
(ب)

مواد تدريبية جدتة انشحل ما ي ي:

''1

إعداد إجراءات التخفيـف واتانـالع عن ـا وعـن آاثرهـا ي التقـارير احملدتـة لفـية
السنتن()17؛

''2

إعداد قوائم اورد الوطنية لفا ات الدفينة()18؛

''3

إعــداد التقــارير احملدتــة لفــية الســنتن :الحتياجــات مــن التمويــل والتكنولوجيــا
وانناء القدرات والدعم الوارد()19؛

(ج) "أداة تقني ــة لتيس ــري قي ــام األط ـ ـرام ابتع ــداد لعم ي ــة املش ــاورات والتح ــيالت
الدولية واملشاركة في ا"()20؛
(د) سب ح قات دراسية شبكية ضم  287مشاركا :أران ح قات دراسية عـن
تقيــيم قاان يــة التــحتر والتكيــف واتنتــال عــن إجـراءات التخفيــف وواحــدة عــن ق ـوائم اوــرد الوطنيــة
لفــا ات الدفينــة .وإذ لحظ ـ هينــة التنفي ـ إمكانيــة أل يصــل شــكل احل قــة الدراســية إىل مج ــور
واس النطاق من املمارسن فقد شجع فري اخلرباء الستشاري ع رت مواص ة ه ا النشاط؛
(ه) الــربومﺞ التــدرييب املشــار إليــه ي املقــرر /20م-أ  19الفقــرة  4انشــحل تعشيــش
ق ــدرات اخلـ ـرباء املعين ــن ي قائم ــة خـ ـرباء التفاقي ــة اتطاري ــة انش ــحل تف ــري املن ــاخ م ــن أج ــل إجـ ـراء
حت يالت تقنية تتسم ابلكفاءة والفعالية ل تقارير احملدتـة لفـية السـنتن( .)21ولحظـ هينـة التنفيـ
أل  55خب ـريا إضــافي ا قــد أ ـوا انــرومﺞ التــدريب اننجــاح ي عــام  2017وهــم م ه ــول ليصــبحوا
أعض ــاء ي أفرق ــة اخل ـرباء التقني ــن ال ـ ُجت ــري التح ــيالت التقني ــة ل تق ــارير احملدت ــة لف ــية الس ــنتن.
وشــجع هينــة التنفيـ اخلـرباء املــدرجن ي قائمــة خـرباء التفاقيــة اتطاريــة الـ ين ء رصـ وا ع ــرت
التدريب ع رت القيام ان لل؛
__________

()15
()16
()17
()18
()19
()20
()21
GE.18-00924

يرد التقرير عن ح ق العمل اتق يميتن التدريبيتن ي الوتيقة .FCCC/SBI/2017/17
ال ي يدير انشكل مشية انرومﺞ األمم املتحدة اتمنائي وانرومﺞ األمم املتحدة ل بينة.
متاحة ع رت الراانط التايل.http://unfccc.int/7915.php :
متاحة ع رت الراانط التايل.http://unfccc.int/349.php :
مثل احلاشية  17أعال .
متاحة ع رت الراانط التايل.http://unfccc.int/8621.php :
انظر  http://unfccc.int/9279.phpلالطال ع رت مع ومات إضافية عن انرومﺞ التدريب.
11

FCCC/SBI/2017/19

(و) العم يــة املتواص ـ ة املتع قــة انــدورات الــتع م اتلكــيوين لفري ـ اخل ـرباء الستشــاري
انشــحل إعــداد البالغــات الوطنيــة املقدمــة مــن األطـرام غــري املدرجــة ي املرفـ األول واملتاحــة مــن
خــالل نظــام إدارة ان ـرامﺞ الــتع م الت ـاان ل مانــة( .)22وقــد قــام مــا جمموعــه  126خب ـريا ابلتســجيل
ل دورات حب ول  6تشرين الثاين/نوفمرب  .2017وشـجع هينـة التنفيـ فريـ اخلـرباء الستشـاري
ع رت مواص ة حتديث دوراته التدريبية ع رت شبكة اتنين ؛
( ) حت ـ ــديث من ـ ــرب الش ـ ــبكة اتلكيوني ـ ــة ع ـ ــرت اتنينـ ـ ـ اخل ـ ــاب انفريـ ـ ـ اخلـ ـ ـرباء
الستشاري( )23ال ي يتيا ل مستخدمن إمكانية احلصول ع رت مع ومـات عـن إعـداد البالغـات
الوطنيــة والتقــارير احملدتــة لفــية الســنتن والبحــث ي قاعــدة انيــاوت ل خـرباء املتــاحن ل مســاعدة
والتفاعل م فري اخلرباء الستشاري واملستخدمن اآلخرين ل شبكة افياضي ا.

 -22وأحاط ـ هينــة التنفي ـ ع م ـ ا ابملشــاكل والقيــود والــدروس املســتفادة وأفضــل املمارســات
الـ مت حتديــدها ي التقريـر املرح ــي والتقــارير التقنيـة املشــار إلي ــا ي الفقـرة  20أعــال  .وشــجع
اهلينة فري اخلرباء الستشاري وف وليتـه ع ـرت مراعـاة هـ األمـور عنـد تقـدع املسـاعدة التقنيـة
ل طـ ـرام غ ــري املدرج ــة ي املرفـ ـ األول وع ــرت تيس ــري التع ــاول مـ ـ الش ــركاء امل تم ــن احملتم ــن
حسب القتضاء.
 -23وأحاطـ هينــة التنفيـ انــربومﺞ عمــل فريـ اخلـرباء الستشــاري لعــام 2018
ذلل جمالت اليكيش التالية:

()24

مبــا ي

تعشيش التعـاول مـ الشـركاء امل تمـن احملتم ـن مـن أجـل تنفيـ األنشـطة الرئيسـية
(أ)
املقررة وذلل ي ضوء القيود ع رت الدعم املايل؛
(ب) إنش ــاء ش ــبكات إق يمي ــة رةي ــة م ــن اخل ـ ـرباء واملمارس ــن املنخ ــرطن ي عم ي ــة
وإعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدتة لفية السنتن لتشكل أدوات لنشـر املع ومـات مـن فريـ
اخلرباء الستشاري إىل أصحاب املص حة؛
(ج) تعشي ـ ــش التص ـ ــالت والتوعي ـ ــة ليتس ـ ـ ـ ألص ـ ــحاب املصـ ـ ـ حة حتس ـ ــن ف م ـ ــم
ل منتج ــات والف ــرب التدريبي ــة املتاح ــة م ــن خ ــالل فري ـ ـ اخل ـ ـرباء الستش ــاري م ــن أج ــل إع ــداد
البالغات الوطنية والتقارير احملدتة لفية السنتن؛
(د) الض ــطال انـ ــدور حتفيـ ــشي ي تعشيـ ــش وج ـ ـ ب التعـ ــاول م ـ ـ الشـ ــركاء امل تمـ ــن
احملتم ــن لتــوفري اترشــاد والتوجيــه السـياتيجين ي جمــال ت بيــة احتياجــات األطـرام غــري املدرجـة
ي املرف األول فيما يتع اعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدتة لفية السنتن.
 -24ولحظ ـ هين ــة التنفي ـ م ـ الق ـ أل ح ق ــة العم ــل اتق يمي ــة ل ت ــدريب العم ــي املشمـ ـ
عقـدها واخلاصـة مبنطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب عـن إعـداد إجـراءات التخفيـف واتفـادة
انش ــحهنا ي البالغ ــات الوطني ــة والتق ــارير احملدت ــة لف ــية الس ــنتن ء يتس ــن إجراؤه ــا ي ع ــام 2017
انسبب عدم كفاية املوارد املالية.
__________

( )22ميكـ ــن الط ـ ــال ع ـ ــرت دورات ال ـ ــتع م اتلك ـ ــيوين ع ـ ــرت نظـ ــام إدارة ان ـ ـرامﺞ ال ـ ــتع م م ـ ــن خ ـ ــالل ال ـ ـراانط الت ـ ــايل:
 http://unfccc.int/349.phpحيث تتاح أيضا املواد التدريبية اخلاصة انفريـ اخلـرباء الستشـاري مـن أجـل إعـداد
البالغات الوطنية املقدمة من األطرام غري املدرجة ي املرف األول.
(.http://www4.unfccc.int/sites/enet/SitePages/Home.aspx )23
( )24انظر الوتيقة .FCCC/SBI/2017/15
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 -25وأشارت هينة التنفي إىل األحكام واتجراءات( )25املتع قة انتوفري التمويـل مليشانيـة األمانـة
مبوجــب التفاقيــة واملقــررات ذات الص ـ ة الصــادرة عــن م ـ ر األط ـرام وأحاط ـ ع م ـ ا ابآلاثر
التقديريــة امليتبــة ي امليشانيــة ع ــرت األنشــطة املقــرر أل يتخـ ها فري ـ اخلـرباء الستشــاري مبســاعدة
األمانة من أجل تنفي انرومﺞ عم ه لعام  .)26(2018ودع اهلينة الكياوت املتعددة األطـرام
إىل التعاول م فري اخلرباء الستشاري حسـب القتضـاء ي تـوفري الـدعم التقـت ل طـرام غـري
املدرجة ي املرف األول تعداد انالغااا الوطنية وتقاريرها احملدتة لفية السنتن.
 -26وط ب هينة التنفي أل تضط األمانة ابتجراءات املط وانة ي ه السـتنتاجات رهنـا
انتوافر املوارد املالية.

جيم -تقدمي الدعم ا أليل عالتقت

(البند الفرعي (4ج) من جدول األعمال)

 -27نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
والثالث ــة .وك ــال معروضـ ـا ع ي ــا الواثئـ ـ  FCCC/SBI/2017/INF.9وFCCC/SBI/2017/INF.10
و FCCC/CP/2017/7و Add.1و .2وي او سـة األوىل دعــا الـرئيس ممــثالا عـن مرفـ البينـة العامليــة
لإلدلء انبيال( .)27وي او سة نفس ا اتفق اهلينة ع رت النظـر ي هـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول
األعمال ي مشاورات غري رةية تشية ي تيسريها السيدة ان وم والسيدة راةوسـن .وي ج سـت ا
الثالثة اتفق اهلينة ع رت مواص ة نظرها ي ه املسحلة ي دوراا الثامنة واألرانعن.

بال -التقرألةير ا ر جش ملشررأن التحليررل التقررت للتقرألةير اسدتررة لفرررت النيررنت ا قدمررة مرس
ا طرا غّي ا دةجة ا رفع ا عل لالتفألقية
(البند الفرعي (4د) من جدول األعمال)

 -28نظ ــرت هين ــة التنفيـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــت ا األوىل.
وأحاطـ ع مـا ابلتقــارير املــوجشة املتاحــة ع ــرت املوقـ الشــبكي لالتفاقيــة اتطاريــة حـ  8أي ــول/
سبتمرب .)28(2017
 -29وي او ســة نفس ـ ا ذ لكــر ال ـرئيس أبل م ـ ر األط ـرام كــال قــد أحــال إىل هينــة التنفي ـ
النظــر ي تنقــيا الطرائـ واملبــادئ التوجي يــة اخلاصــة انعم يــة املشــاورات والتح ــيالت الدوليــة ع ــرت
أســاس اخلــربة املكتســبة ي اوولــة األوىل مــن ه ـ العم يــة( .)29وي معــرض إشــارته إىل أل اوولــة
األوىل من العم ية امل كورة كان جارية أفاد الرئيس أبنه قد يكول من املبكر جدا أل تبدأ اهلينة
نظرها ي ه املسحلة .وانناء ع رت مقـيح مـن الـرئيس اتفقـ اهلينـة ع ـرت إدراج اننـد انشـحل تنقـيا
الطرائ ـ واملبــادئ التوجي يــة اخلاصــة انعم يــة املشــاورات والتح ــيالت الدوليــة ي جــدول األعمــال
__________

()25
()26
()27
()28
()29
GE.18-00924

املقرر /15م أ 1-املرف األول.
انظ ــر الوتيق ــة  FCCC/SBI/2017/15لالط ــال ع ــرت املـ ـوارد املق ــدرة املط وان ــة لتنفيـ ـ ان ــرومﺞ عم ــل فريـ ـ اخلـ ـرباء
الستشاري لعام .2018
مت ــاح ع ــرت الـ ـراانط الت ــايلhttp://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/ :
.gef_oral_report.pdf
انظر.http://unfccc.int/10054.php :
 FCCC/CP/2017/11الفقرة .21
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امل ق ل دورة الثامنة واألرانعـن ل ينـة اـدم تقـدع تقريـر انشـحل هـ املسـحلة إىل مـ ر األطـرام
ي دورته الراانعة والعشرين (كانول األول/ديسمرب .)2018

خألمنيألا -ا طر ررر الشمنير ررة ا شر رررتدة للمنير ررألاألت اسر رردب عطني ر رألا ا شر ررألة إلي ر ررأل
الفقر  10مس ا ألب  4مس اتفألق ابةيس
(البند  5من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -30نظرت هينة التنفي ي ه ا البند من جدول األعمـال ي ج سـتي ا األوىل والثالثـة .وأدىل
ممث ــول ع ــن تالت ــة أط ـرام انبي ــاوت من ــا اني ــال ابس ــم الب ــدال النامي ــة املتقاران ــة التفك ــري( .)30وي
ج ســت ا األوىل اتفق ـ اهلينــة ع ــرت النظــر ي ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال ي مشــاورات غــري
رةية تشـية ي تيسـريها السـيدة مـارايل كارلسـن (النـرويﺞ) والسـيد جـورج واموكـواي (كينيـا) .وي
ج ست ا الثالثة نظرت اهلينة ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -31اندأت هينة التنفي نظرها ي ه املسحلة(.)31
 -32وأحاطـ اهلينــة ع مـا ابلط ــب املقــدم إلي ــا لتقــدم تقريـرا عــن املســحلة إىل مـ ر األطـرام
العام ــل انوص ــفه اجتم ــا األطـ ـرام ي اتف ــاق ابري ــس (م ر/اجتم ــا أطـ ـرام ابري ــس) ي دورت ــه
األوىل(.)32
 -33ودع ـ اهلينــة األط ـرام وامل ـراقبن إىل أل يقــدموا( )33حب ـول  31آذار/مــارس 2018
آراءهــم انشــحل األطــر الشمنيــة املشــيكة ل مســامهات احملــددة وطني ـ ا املشــار إلي ــا ي الفقــرة  10مــن
املادة  4مـن اتفـاق ابريـس مبـا ي ذلـل  -ع ـرت سـبيل املثـال ل احلصـر  -آراءهـم انشـحل جـدوى
األطـر الشمنيــة املشــيكة وخيارااــا ومــا تنطــوي ع يــه هـ اخليــارات مـن إجياانيــات وسـ بيات لكــي
تنظر في ا اهلينة ي دوراا الثامنة واألرانعن.
 -34واتفق ـ هينــة التنفي ـ ع ــرت مواص ـ ة نظرهــا ي ه ـ املســحلة ي دوراــا الثامنــة واألرانعــن
ادم تقدع توصية انشحهنا لينظر في ا ويعتمدها م ر/اجتما أطرام ابريس.

__________

()30
()31
()32
()33
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املــداخالت متاحــة ع ــرب البــث الشــبكي ل ج ســة ع ــرت ال ـراانط التــايل:
.webcast/sbi-opening-plenary
وفق ا ل وتيقة  FCCC/PA/CMA/2016/3الفقرة (24أ).
 FCCC/PA/CMA/2016/3الفقرة .24
يتع ـ ـ ــن ع ـ ـ ــرت األط ـ ـ ـ ـرام وامل ـ ـ ـ ـراقبن حتمي ـ ـ ــل ورق ـ ـ ــاام ع ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـراانط الت ـ ـ ــايلhttp://www4.unfccc.int/sites/ :
( .submissionportal/Pages/Home.aspxتُســتخدم و يفــة البحــث لالطــال انســرعة ع ــرت الــدعوة ذات الص ـ ة
لتقدع الورقات).
https://unfccc.cloud.streamworld.de/
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سألبسألا -عضع طرائع عإجراءات لتشرغيل عاسرتخدا النير ل العرأل ا شرألة إلير
الفقر  12مس ا ألب  4مس اتفألق ابةيس
(البند  6من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -35نظرت هينة التنفي ي ه ا البند من جـدول األعمـال ي ج سـتي ا األوىل والثالثـة .وكـال
معروضـ ا ع ي ــا الورقــات املتع قــة اـ ا البنــد مــن جــدول األعمـال( .)34وأدىل ممــثال طــرفن انبيــانن
من مــا انيــال ابســم الب ــدال الناميــة املتقارانــة التفكــري( .)35وي ج ســت ا األوىل اتفق ـ اهلينــة ع ــرت
النظر ي ه ا البند من جدول األعمال ي مشاورات غري رةية تشية ي تيسريها السيدة مادلن
ضــيوم ســار (الســنفال) والســيد انــري ستيانســن (النــرويﺞ) .وي ج ســت ا الثالثــة نظــرت اهلينــة ي
الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -36واصـ هينــة التنفيـ مــداولاا وفقـ ا ل فقــرة  29مــن املقــرر /1م أ 21-الـ تشــري إىل
الفقرة  12من املادة  4من اتفاق ابريس.
 -37وأحاطـ ع مـا ابآلراء الـ أعرانـ عن ــا األطـرام ي الــدورة وي ورقااــا( )36املقدمــة ي
إطار ه ا البند من جدول األعمال.
 -38واتفق اهلينة ع رت مواص ة نظرها ي ه املسحلة ي دوراا الثامنة واألرانعن اسـتنادا إىل
امل ـ كرة غــري الرةيــة انشــحل املفاوضــات ي إطــار ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال( )37ال ـ أعــدها
امليسـرال ع ــرت مسـ وليت ما اخلاصــة ع ــرت أســاس مــداولت األطـرام ي دورات هينــة التنفيـ ومــا
قدمته من آراء.

سألملعألا -عضع طرائع عإجراءات لتشرغيل عاسرتخدا النير ل العرأل ا شرألة إلير
الفقر  12مس ا ألب  7مس اتفألق ابةيس
(البند  7من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -39نظرت هينة التنفي ي ه ا البند من جـدول األعمـال ي ج سـتي ا األوىل والثالثـة .وكـال
معروضا ع ي ـا الورقـات املتع قـة اـ ا البنـد( .)38وي ج سـت ا األوىل اتفقـ اهلينـة ع ـرت النظـر ي
__________

()34
()35
()36
()37
()38
GE.18-00924

متاحـة ع ـرت الـراانط التـايل( .http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx :تُســتخدم
و يفة البحث لالطال انسرعة ع رت الورقات ذات الص ة).
مثل احلاشية  30أعال .
مثل احلاشية  34أعال .
متاحــة ع ــرت الـراانط التــايلhttp://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/ :
.sbi47_6_informal_note.pdf
مثل احلاشية  34أعال .
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هـ ا البنــد مـن جــدول األعمــال ي مشـاورات غــري رةيـة تشــية ي تيســريها السـيدة ضــيوم ســار
والسيد ستاينسن .وي ج ست ا الثالثة نظرت اهلينة ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -40واصـ ـ هين ــة التنفيـ ـ م ــداولاا انش ــحل الس ــجل الع ــام املش ــار إلي ــه ي الفق ــرة  12م ــن
املادة  7من اتفاق ابريس.
 -41وأحاطـ ع مـ ا ابآلراء الـ أعرانـ عن ــا األطـرام ي الــدورة وي ورقااــا( )39املقدمــة ي
إطار ه ا البند من جدول األعمال.
 -42واتفق اهلينة ع رت مواص ة نظرها ي ه املسحلة ي دوراا الثامنة واألرانعن اسـتنادا إىل
امل ـ كرة غــري الرةيــة انشــحل املفاوضــات ي إطــار ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال( )40ال ـ أعــدها
امليسـرال ع ــرت مسـ وليت ما اخلاصــة ع ــرت أســاس مــداولت األطـرام ي دورات هينــة التنفيـ ومــا
قدمته من آراء.

اثمنألا -ا نيألئل ا تعلقة آبليألت ملرعت د ل دي ت
(البند  8من جدول األعمال)

ألف -استعراض طرائع عإجراءات آلية التنمية النظيفة
(البند الفرعي (8أ) من جدول األعمال)

 -43نظرت هينة التنفي ي ه ا البند الفرعي من جدول األعمال ي ج ست ا األوىل واتفق
ع رت أتجيل نظرها ي املسحلة إىل دوراا الثامنة واألرانعن.

ابء -تقرير مدير س ل ا عألمالت الدعيل مب جب ملرعت د ل دي ت
(البند الفرعي (8ب) من جدول األعمال)

 -44نظ ــرت هينـ ــة التنفي ـ ـ ي ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرعـ ــي م ــن جـ ــدول األعمـ ــال ي ج سـ ــت ا األوىل
وأحاط ع ما ابملع ومات الواردة ي الوتيقة .FCCC/SBI/2017/INF.11

اتسعألا -تننير رريع بعر ررم تنفير ررذ ا نشر ررطة ا تعلقر ررة اج ر رراءات التخفير ررف قطر ررأل
الغألابت اليت تضطلع هبأل البلدان النألمية مبأل ذلك الرتتيبألت ا ؤسنيية
(البند  9من جدول األعمال)

 -45نظرت هينة التنفي ي ه ا البند من جدول األعمـال ي ج سـتي ا األوىل والثالثـة .وأدىل
ممـثال طــرفن انبيـانن( .)41وي ج ســت ا األوىل اتفقـ اهلينــة ع ــرت النظـر ي هـ ا البنـد مــن جــدول

__________

( )39مثل احلاشية  34أعال .
( )40متاحــة ع ــرت الـراانط التــايلhttp://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/ :
.sbi47_7_informal_note.pdf
( )41املــداخالت متاحــة ع ــرب البــث الشــبكي ل ج س ــة ع ــرت ال ـراانط الت ــايلhttps://unfccc.cloud.streamworld.de/ :
.webcast/sbi-closing-plenary-part-i
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األعمال ي مشاورات غري رةية يشية ي تيسريها السـيد كيـث أندرسـن (سويسـرا) والسـيد أميـن
شرقاوي (املفرب) .وي او سة الثالثة أفاد الـرئيس أبل املشـاورات ء تسـفر عـن أيـة اسـتنتاجات.
ووفق ـ ـ ا ل م ــادتن (10ج) و 16م ــن النظ ــام ال ــداخ ي املعم ــول ان ــه س ــتُدرج املس ــحلة ي ج ــدول
األعمال امل ق ل دورة الثامنة واألرانعن هلينة التنفي .

عألشرا -ا نيألئل ا تعلقة أبقل البلدان من ا
(البند  10من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -46نظــرت هينــة التنفي ـ ي ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال ي ج ســتي ا األوىل واخلامســة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال معروض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ع ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الوتيقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  FCCC/SBI/2017/14و–FCCC/SB/2017/2/Add.1
 .FCCC/SBI/2017/14/Add.1وأدىل ممث ــو تالت ــة أطـ ـرام انبي ــاوت( .)42وي او س ــة األوىل دع ــا
الرئيس السيد أانيـاس هونفـو (أنفـول) رئـيس فريـ اخلـرباء املعـت أبقـل الب ـدال منـوا إىل تقـدع إفـادة
عــن أنشــطة الفريـ ( .)43وي او ســة نفس ـ ا اتفق ـ اهلينــة ع ــرت النظــر ي ه ـ ا البنــد مــن جــدول
األعمال ي مشاورات غري رةية يشية ي تيسريها السيد مامادو هووداي (انوركينا فاسو) والسيد
مالكوء ريدوت (املم كة املتحدة لربيطانيا العظمرت وآيرلندا الشمالية).
 -47وي ج ســت ا األوىل اتفق ـ هينــة التنفي ـ أيض ـ ا ع ــرت أل جيتم ـ الفري ـ املنشــح ي إطــار
هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال انشــكل مشــية مـ الفريـ املنشــح ي إطــار البنــد  12مــن جــدول
أعماهلــا "تقريــر ونــة التكيــف" مــن أجــل النظــر ي التوصــيات املشــيكة املقدمــة مــن فريـ اخلـرباء
املعت أبقل الب دال منوا وونة التكيف( )44لينظـر في ـا ويعتمـدها م ر/اجتمـا أطـرام ابريـس ي
دورتــه األوىل وفق ـ ا ل فقـرتن  41و 45مــن املقــرر /1م أ( 21-انظــر الفصــل الثــاين عشــر أدو ).
وي ج ست ا اخلامسة نظرت اهلينة ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -48رحبـ ـ ون ــة التنفيـ ـ ابلتقري ــر املتع ـ ـ ابلجتم ــا الث ــاين والثالت ــن لفريـ ـ اخلـ ـرباء املع ــت
أبقــل الب ــدال منـوا( )45الـ ي عقــد ي انــور – أو  -انـرنس هــاي ي الفــية مــن  7إىل  10آب/
أغسطس .2017
 -49وأحاط ـ هين ــة التنفي ـ ع م ـا أبل فري ـ اخل ـرباء املعــت أبق ــل الب ــدال من ـوا ق ــد أمت عم ــه
ابلتعــاول مـ ونــة التكيــف انشــحل التوصــيات املقدمــة إىل م ر/اجتمــا أطـرام ابريــس اســتجاانة
__________

()42
()43
()44
()45
GE.18-00924

املــداخالت متاحــة ع ــرب البــث الشــبكي ل ج ســة ع ــرت ال ـراانط التــايل:
( .webcast/sbi-closing-plenary-part-ii-5th-meetingميكن الستما لتنتن من املداخالت حتـ البنـد 12
من جدول األعمال).
انظر.http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/leg_oral_report.pdf :
ترد ي الوتيقة .FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1
.FCCC/SBI/2017/14
https://unfccc.cloud.streamworld.de/
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ل فقرتن  41و 45من املقرر /1م أ .)46(21-وأعران عن تقـديرها ل عمـل التقـت الـ ي اضـط
انه الفري .
 -50وانــدأت هينــة التنفيـ نظرهــا ي التوصــيات املشــار إلي ــا ي الفقــرة  49أعــال وأحاطـ
ع م ـ ـ ا ابلسـ ــتنتاجات ال ـ ـواردة ي إطـ ــار البنـ ــد  12مـ ــن جـ ــدول أعماهلـ ــا حيـ ــث تتع ـ ـ اننتـ ــائﺞ
الجتماعات املشيكة فيما خيص التوصيات (انظر الفقرة  79أدو ).
 -51وأعران اهلينة عن امتناهنا ل ج ات التالية:
حكومة هاي لستضافت ا الجتما الثاين والثالتن لفري اخلـرباء املعـت أبقـل
(أ)
الب دال منوا املشار إليه ي الفقرة  48أعال ؛
(ب) حكومــة الف بــن لستضــافت ا ح قــة العمــل التدريبيــة اتق يميــة ي جمــال خطــط
التكيف الوطنية ل منطقة اآلسيوية ي مانيال ي الفية من  13إىل  16حشيرال/يونيه 2017؛
(ج) حكومــة فيجــي لستضــافت ا ح قــة العمــل التدريبيــة اتق يميــة ي جمــال خطــط
التكيف الوطنية ملنطقة احمليط اهلادئ ي ودي ي الفية من  10إىل  13و /يوليه 2017؛
(د) ح كوم ــة كوس ــتاريكا لستض ــافت ا ح ق ــة العم ــل التدريبي ــة اتق يمي ــة ي جم ــال
خطط التكيف الوطنية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ي سال خوسيه ي الفية من 4
إىل  7أي ول/سبتمرب 2017؛
(ه) حكومــة املفــرب لستضــافت ا ح قــة العمــل التدريبيــة اتق يميــة ي جمــال خطــط
التكيف الوطنية ل ب دال األفريقية الناطقة ابلفرنسية ي الرابط ي الفية من  25إىل  27أي ول/
سبتمرب .2017
 -52وأعران ـ هينــة التنفي ـ عــن تقــديرها ل عم ــل ال ـ ي اض ــط انــه فري ـ اخل ـرباء املعــت أبق ــل
الب ــدال من ـوا واألمانــة دعم ـا لعم يــة صــياغة وتنفي ـ خطــط التكيــف الوطنيــة انطــرق من ــا ح قــات
العمــل التدريبيــة اتق يميــة ي جمــال خطــط التكيــف الوطنيــة املشــار إلي ــا ي الفقــرة (51ب  -ه)
أعال ودع الفري إىل مواص ة التدريب ي إطار انرومﺞ عم ه.
 -53وأعران ـ هينــة التنفي ـ عــن تقــديرها أيض ـا لفري ـ اخل ـرباء املعــت أبقــل الب ــدال من ـوا لتنســيقه
أعمال التدريب وأنشطة أخرى م املنظمات املعنية دعم ا ألقل الب دال منوا ي جمال التكيف.
 -54وأعران هينـة التنفيـ عـن تقـديرها كـ لل لفريـ اخلـرباء املعـت أبقـل الب ـدال منـوا تدراجـه
انندا انشحل إمكانيـة السـتفادة مـن انـرومﺞ السـتعداد ودعـم األنشـطة التحضـريية التـاان ل صـندوق
األخض ــر ل من ــاخ ي ج ــداول أعم ــال ح ق ــات العم ــل التدريبي ــة اتق يمي ــة انش ــحل خط ــط التكي ـف
الوطنية واملعارض املعنية ا اخلطط ولتعاونه الناجا م أمانة الصندوق األخضر ل مناخ.
 -55ورحبـ هينـة التنفيـ انعمـل فريـ اخلـرباء املعــت أبقـل الب ـدال منـوا وفقـ ا لوليتـه ي تــوفري
التوجيه واملشورة التقنين انشحل إمكانية احلصول ع رت التمويل من الصندوق األخضـر ل منـاخ مـن
أجل عم ية صياغة وتنفي خطط التكيف الوطنية ابلتعاول م أمانة الصندوق.
__________

( )46مثل احلاشية  44أعال .
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 -56وأحاط هينة التنفي ع مـ ا ابألعمـال التحضـريية ملعـرض خطـط التكيـف الوطنيـة املقـرر
إقامتـه ي الفـية مــن  4إىل  6نيسـال/أانريل  2018ي انـول أملانيــا ودعـ األطـرام واملنظمــات
املعنية إىل املساعدة ي تنظيم ه الفعالية واملشاركة في ا.
 -57وأحاط ـ اهلينــة ع م ـ ا م ـ التقــدير ابلتع ــد ال ـ ي أع نتــه أملانيــا انتقــدع مب ــغ قــدر 50
م يول يورو لصندوق أقل الب دال منوا وحث ع رت تقدع مسامهات إضافية ل صندوق.

 -58وط ب ـ هينــة التنفي ـ إىل األمانــة أل تعــد تقري ـرا عــن األحكــام املتع قــة ابلــدعم واملرونــة
لص ــاق أق ــل الب ــدال من ـوا ي إط ــار التفاقي ــة واتف ــاق ابري ــس وع ــن الكيفي ــة ال ـ ميك ــن ا ــا هل ـ
األحكــام أل تســاعد هـ الب ــدال ي النتقــال السـ س مــن مركــش أقــل الب ــدال منـوا ي ضــوء قـرار
اومعية العامة ل مم املتحدة .A/RES/67/221
 -59وط ب هينة التنفي إىل فريـ اخلـرباء املعـت أبقـل الب ـدال منـوا أل يواصـل ترتيـب أولـوايت
األنشطة املقررة ي انرومﺞ عم ه رهنا انتوفر املوارد.
 -60ودع ـ هينــة التنفي ـ األطـرام واملنظمــات املعنيــة إىل مواص ـ ة تــوفري امل ـوارد دعم ـا لتنفي ـ
انرومﺞ عمل فري اخلرباء املعت أبقل الب دال منوا.

حألبي عشر-

خطط التكيف ال طنية

(البند  11من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -61نظــرت هينــة التنفي ـ ي ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال ي ج ســتي ا األوىل واخلامســة.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال معروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ع ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الواثئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  FCCC/SBI/2017/14وFCCC/SBI/2017/INF.12
و .FCCC/SB/2017/2وي ج ســت ا األوىل اتفق ـ اهلينــة ع ــرت النظــر ي ه ـ ا البنــد م ـن جــدول
األعم ــال ي مش ــاورات غ ــري رةي ــة تش ــية ي تيس ــريها الس ــيدة انيبيت ـوا لاتس ــي (توف ــالو) والس ــيد
ريدوت .وي ج ست ا اخلامسة نظرت اهلينة ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -62رحب هينة التنفي انورقة املع ومات( )47املتع قة ابلتقدم ي عم يـة صـياغة وتنفيـ خطـط
التكيف الوطنية.
 -63ورحب اهلينة أيضا ابلتقدم ال ي أحر تـه انعـا الب ـدال الناميـة ي عم يـة صـياغة وتنفيـ
خطــط التكيــف الوطنيــة وأشــارت إىل أل أكثــر مــن نصــف الب ــدال الناميــة قــد انــدأت أو أط قـ
ه العم ية.
 -64وأحاط هينة التنفي ع م ا انتقدع شي ي وكينيـا ودولـة ف سـطن خلطـط التكيـف الوطنيـة
اخلاصة اا عرب منصة خطط التكيف الوطنية ليصبا جممو ما قُدم من ا مثاين خطط(.)48
__________

(.FCCC/SBI/2017/INF.12 )47
( )48انظر.http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx :
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 -65وأشــارت هينــة التنفي ـ إىل موافقــة الصــندوق األخضــر ل منــاخ ح ـ  30تش ـرين األول/
أكتوانر  2017ع رت  10مقيحات ل تمويل من أصل  38مقيح ا من خالل انرومﺞ السـتعداد
ودع ــم األنش ــطة التحض ـريية التـ ـاان ل ص ــندوق م ــن أج ــل دع ــم ص ــياغة خط ــط التكي ــف الوطني ــة
وك لل موافقة مرف البينة العاملية ع ـرت مقيحـات ويـل مقدمـة مـن أرانعـة ان ـدال( )49لـدعم عم يـة
صياغة وتنفي خطط التكيف الوطنية.
 -66وسـ م هينـة التنفيـ أبل العديــد مـن الب ـدال الناميـة األطـرام ل تـشال تواجـه صــعوابت
ي إمكانية احلصول ع رت التمويل من الصندوق األخضر ل منـاخ مـن أجـل صـياغة وتنفيـ خطـط
التكيف الوطنية.
 -67ورحب ـ هين ــة التنفي ـ ابلتنظ ــيم الن ــاجا ل معرض ــن اتق يمي ــن خلط ــط التكي ــف الوطني ــة
ال ـ ـ ـ ين أُقيمـ ـ ــا ي  28حشيرال/يونيـ ـ ــه  2017ي كمبـ ـ ــال أوغنـ ـ ــدا( )50وي  11و 12أي ـ ـ ــول/
سبتمرب  2017ي سول مج وريـة كـوراي( )51ومبـا شـ دا مـن مشـاركة نشـطة مـن الب ـدال الناميـة
وغريها من أصحاب املص حة املعنين.
 -68وأعران ـ ـ هين ــة التنفي ـ ـ ع ــن تقـ ــديرها حلك ــوم أوغن ــدا ومج وري ــة ك ــوراي لستضـ ــافت ما
املعرضن اتق يمين خلطط التكيف الوطنية املشار إلي ما ي الفقرة  67أعال .
 -69ورحب ـ هينــة التنفي ـ ابلتنظــيم النــاجا حل قــات العمــل التدريبيــة اتق يميــة التاليــة املعنيــة
خبطــط التكيــف الوطنيــة والـ أقام ــا فريـ اخل ـرباء املعــت أبقــل الب ــدال منـوا ي إطــار انــرومﺞ عم ـه
ل فية :2018-2017
ح قـ ــة العمـ ــل اخلاصـ ــة ابملنطقـ ــة اآلسـ ــيوية ال ـ ـ ُعقـ ــدت ي مـ ــانيال ي الفـ ــية
(أ)
من  13إىل  16حشيرال/يونيه 2017؛
(ب) ح قــة العم ــل اخلاصــة مبنطق ــة احملــيط اهل ــادئ ال ـ ُعق ــدت ي ودي ي الف ــية
من  10إىل  13و /يوليه 2017؛
(ج) ح قـة العمـل اخلاصــة مبنطقـة أمريكــا الالتينيـة والبحـر الكــارييب الـ ُعقــدت ي
سال خوسيه ي الفية من  4إىل  7أي ول/سبتمرب 2017؛
(د) ح ق ــة العم ــل اخلاص ــة ابلب ــدال األفريقي ــة الناطق ــة ابلفرنس ــية الـ ـ ُعق ــدت ي
الرابط ي الفية من  25إىل  27أي ول/سبتمرب .2017
 -70ورحب هينة التنفي أيضـا ابلتقـدم الـ ي أحر تـه ونـة التكيـف وفريـ اخلـرباء املعـت أبقـل
الب دال منوا ي عمل كل من ما مـ الصـندوق األخضـر ل منـاخ انشـحل سـبل تعشيـش عم يـة احلصـول
ع رت الدعم من أجل صياغة وتنفي خطط التكيف الوطنية.
__________

( FCCC/CP/2017/7 )49الفقرة .19
( )50ابلتشامن م امل ر الدويل احلادي عشر ل تكيف ع رت الصعيد اجملتمعي.
( )51شــارك ي استضــافته و ارة البينــة ي مج وريــة كــوراي ونظمــه املركــش الكــوري ل تكيــف م ـ تفــري املنــاخ التـاان ملع ــد
البينة الكوري ي شراكة م انـرومﺞ الـدعم العـاملي خلطـط التكيـف الوطنيـة (الـ ي يشـية ي إدارتـه انـرومﺞ األمـم
املتحدة اتمنائي وانرومﺞ األمم املتحدة ل بينة) ومكتب األمم املتحدة ل تنمية املستدامة.
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 -71ورحب هينة التنفي ك لل انعمل ونة التكيف ع رت ورقة املع ومـات( )52املتع قـة انتجرانـة
الب دال ي إمكانية السـتفادة مـن انـرومﺞ السـتعداد ألغـراض التكيـف التـاان ل صـندوق األخضـر
ل مناخ مبا ي ذلل من أجل عم ية صياغة وتنفي خطط التكيف الوطنية وأشارت إىل أل ورقة
املع ومات سيشد ح قة العمل املقرر تنظيم ا أتناء معـرض خطـط التكيـف الوطنيـة لعـام 2018
ادم توفري املع ومات لتقييم( )53التقدم احملر ي عم ية صياغة وتنفي خطط التكيف الوطنية.
 -72ورحب ـ هين ــة التنفي ـ انعم ــل فري ـ اخل ـرباء املع ــت أبق ــل الب ــدال من ـوا ع ــرت ت ــوفري التوجي ــه
واملشورة التقنين ي جمال إمكانية احلصول ع رت التمويل من الصندوق األخضـر ل منـاخ مـن أجـل
عم يــة صــياغة وتنفيـ خطــط التكيــف الوطنيــة ابلتعــاول مـ أمانــة الصــندوق وفقـ ا لوليــة الفريـ
ودع الفري إىل أل يدرج ي انرومﺞ معرض خطط التكيف الوطنية لعام  2018انندا عن جترانة
الب دال ي إمكانية احلصول ع رت الدعم خلطط التكيف الوطنية من الصندوق.
 -73ودع ـ هينــة التنفي ـ أيض ـ ا ونــة التكيــف وفري ـ اخل ـرباء املعــت أبقــل الب ــدال من ـوا إىل أل
ينظرا عقب معرض خطط التكيف الوطنيـة لعـام  2018ي سـبل املسـاعدة ع ـرت تنفيـ خطـط
التكيف الوطنية ي إطار انرامﺞ عم ما املسـتقب ية وأل يـدرجا مع ومـات عـن ذلـل ي تقاريرمهـا
حسب القتضاء.
 -74ودع هينة التنفي كـ لل األطـرام إىل مواصـ ة تـوفري مع ومـات عـن التقـدم احملـر ـو
ان وع أهدام عم ية صياغة وتنفي خطط التكيف الوطنيـة وعـن التجـارب وأفضـل املمارسـات
والــدروس املســتفادة والثف ـرات والحتياجــات والــدعم املقــدم وال ـوارد ي ســياق عم يــة صــياغة
وتنفي ـ خطــط التكيــف الوطنيــة وذلــل عــرب الســتبيال اتلكــيوين املوجــود ع ــرت منصــة خطــط
التكيف الوطنية(.)54

اثين عشر -تقرير لنة التكيف

(البند  12من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -75نظــرت هينــة التنفي ـ ي ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال ي ج ســتي ا األوىل واخلامســة .وكــال
معروض ا ع ي ا الوتيقتال  FCCC/SB/2017/2و.FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1
وي او س ــة األوىل دع ــا الـ ـرئيس الس ــيد ك يف ــورد م ــاه ونغ (جامايك ــا) الـ ـرئيس املش ــارة ل جن ــة
التكيف إىل تقـدع إفـادة عـن أنشـطة ال جنـة( .)55وي او سـة نفسـ ا اتفقـ هينـة التنفيـ ع ـرت
النظر ي ه ا البند من جدول األعمـال مـ البنـد  4مـن جـدول أعمـال الـدورة السـاانعة واألرانعـن
هلينة املشورة ال ي رمل نفس العنوال وذلـل ي مشـاورات غـري رةيـة يشـية ي تيسـريها السـيد
ريتشارد مري ايل (أسياليا) والسيد محشة الترب (املفرب).

__________

( )52متاحة ع رت الراانط التايل:

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/

.application/pdf/ac12_8ai_readiness.pdf
( )53وفق ا ل مقرر /4م أ 21-الفقرات .13-11
( )54مثل احلاشية  53أعال .
( )55انظر.http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/ac_oral_report.pdf :
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 -76وي ج ســت ا األوىل اتفق ـ هينــة التنفي ـ أيض ـا ع ــرت أل جيتم ـ الفري ـ املنشــح ي إطــار
هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال انشــكل مشــية مـ الفريـ املنشــح ي إطــار البنــد  10مــن جــدول
أعماهلــا "املســائل املتع قــة أبقــل الب ــدال من ـوا" مــن أجــل النظــر ي التوصــيات( )56املشــيكة ال ـ
أعــدها فريـ اخلـرباء املعــت أبقــل الب ــدال منـوا وونــة التكيــف لينظــر في ــا ويعتمــدها م ر/اجتمــا
أط ـرام ابريــس ي دورتــه األوىل وفق ـا ل فق ـرتن  41و 45مــن املقــرر /1م أ( 21-انظــر الفصــل
العاشر أعال ) .وي ج ست ا اخلامسة نظرت اهلينة ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -77رحب هينة التنفي وهينة املشورة انتقرير ونة التكيف(.)57
 -78وأعران ـ اهلينتــال عــن تقــديرمها ل عمــل التقــت ال ـ ي قام ـ انــه ونــة التكيــف .ولحظتــا أل
ونة التكيف قد أ عم ا املتع ابلتوصيات املقدمـة إىل م ر/اجتمـا أطـرام ابريـس اسـتجاانة
()58
ل مقرر /1م أ 21-الفقرة  42وك لل عم ا املشية م فري اخلرباء املعت أبقـل الب ـدال منـوا
انشحل التوصيات املقدمة إىل نفس امل ر استجاانة ل مقرر ذاته الفقرتن  41و.)59(45
 -79واندأت اهلينتال نظرمها ي التوصـيات املشـار إلي ـا ي الفقـر  78أعـال مبـا ي ذلـل مـن
خــالل اجتماعــات مشــيكة مـ الفريـ املنشــح ي إطــار البنــد  10مــن جــدول أعمــال هينــة التنفيـ
انشــحل التوصــيات املشــيكة ل جنــة التكيــف وفريـ اخلـرباء املعــت أبقــل الب ــدال منـوا لكــي ينظــر في ــا
ويعتمدها م ر/اجتما أطرام ابريس.
 -80واتفق اهلينتال ع رت مواص ة النظر ي ه املسحلة ي الدورة الثامنة واألرانعن لكـل من مـا
(نيسال/أانريل  -أاير/مايو  )60()2018ادم تقدع توصـية حتـال ي الـدورة الراانعـة والعشـرين ملـ ر
األطرام من أجل أل ينظر في ا ويعتمدها م ر/اجتما أطرام ابريس ي دورته األوىل.

اثلث عشر -تقريررر الل نررة التنفيذيررة آلليررة عاةس ر الدعليررة ا عنيررة ابخلنيررألئر عا ض رراة
ا رتبطة ملتأتّيات تغّي ا نألخ
(البند  13من جدول األعمال)

 -81نظرت هينة التنفي ي ه ا البند من جـدول األعمـال ي ج سـتي ا األوىل واخلامسـة .وكـال
معروضـ ا ع ي ــا الوتيقــة  FCCC/SB/2017/1و .Add.1وي او ســة األوىل دعــا الـرئيس الســيد أورفيــل
غ ـراي (جامايكــا) ال ـرئيس املشــارة ل جنــة التنفي يــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة ابخلســائر واألض ـرار
__________

()56
()57
()58
()59
()60
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مثل احلاشية  44أعال .
 FCCC/SB/2017/2و.FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1
انظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرhttp://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_ :
.isbst4_ainformal_note_ac_.pdf
انظ ـ ــرhttp://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_ :
.sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
ابلشـياة مـ الفريـ املقــرر إنشــاؤ ي إطــار اننــد جــدول أعمــال هينــة التنفيـ ي دوراــا الثامنــة واألرانعــن املعنــول
"املسائل املتع قة أبقل الب دال منوا" استجاانة ل ولايت الواردة ي املقرر /1م أ 21-الفقرتن  41و.45
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املرتبطة انتحتريات تفـري املنـاخ إىل تقـدع إفـادة عـن أنشـطة ال جنـة التنفي يـة( .)61وي او سـة نفسـ ا
اتفقـ هينــة التنفيـ ع ــرت النظــر ي هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال مـ البنــد  5مــن جــدول أعمــال
الــدورة الس ـاانعة واألرانعــن هلينــة املشــورة ال ـ ي رمــل نفــس العن ـوال وذلــل ي مشــاورات غــري رةيــة
تشية ي تيسريها السيدة انِث لفندر (كندا) والسيد ألف وي ش (جنوب أفريقيا).
 -82وي ج ست ا اخلامسة أوص هينة التنفي مبشـرو مقـرر عـن آليـة وارسـو الدوليـة ل نظـر
فيه واعتماد ي الدورة الثالثة والعشرين مل ر األطرام(.)62
 -83وي او ســة نفس ـ ا واننــاء ع ــرت مقــيح مــن ال ـرئيس اتفق ـ هينــة التنفي ـ ع ــرت تقــدع
توصية إىل م ر األطرام أبل يُط ع رت حوار اخلرباء املشار إليه ي الفقـرة  9مـن مشـرو املقـرر
املشار إليه أعال اسـم "حـوار خـرباء سـوفا" وأل يُط ـ ع ـرت مركـش تبـادل املع ومـات انشـحل حتويـل
املخاطر املشار إليه ي الفقرة  2من النص نفسه وال ي تُشفِّ ه ال جنة التنفي ية وانـدأ عم ـه أتنـاء
الدورة اسم "مركش فيجي لتبادل املع ومات انشحل حتويل املخاطر".

ةاملع عشر -تط ير التكن ل جيألت عنقل أل
(البند  14من جدول األعمال)

ألف -التقري ررر الني ررن ي ا ش رررتل لل ن ررة التنفيذي ررة ا عني ررة ابلتكن ل جير رأل عمرد ررش عش رربكة
تكن ل جيأل ا نألخ
(البند الفرعي (14أ) من جدول األعمال)

 -84نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ـ ـد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
واخلامسـ ــة .وكـ ــال معروض ـ ـ ا ع ي ـ ــا الوتيقـ ــة .FCCC/SB/2017/3وأدىل ممث ـ ــول عـ ــن طـ ــرم واحـ ــد
انبي ــاوت( .)63وي ج س ــت ا األوىل اتفقـ ـ هين ــة التنفيـ ـ ع ــرت النظ ــر ي ه ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن
جدول األعمال م البند الفرعي (6أ) مـن جـدول أعمـال الـدورة السـاانعة واألرانعـن هلينـة املشـورة
ال ـ ي رمــل نفــس العن ـوال وذلــل ي مشــاورات غــري رةيــة يشــية ي تيســريها الســيد ابليســي
غوانولنغ (انوتسواو) والسيدة إلفريد مور (النمسا) .وي ج سـت ا اخلامسـة أوصـ هينـة التنفيـ
مبشرو مقرر عـن الن ـوض انتطـوير ونقـل تكنولوجيـا املنـاخ مـن خـالل آليـة التكنولوجيـا ل نظـر فيـه
واعتماد ي الدورة الثالثة والعشرين مل ر األطرام(.)64

__________

()61
()62
()63
()64
GE.18-00924

انظر .http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/excom_oral_report.pdf
املقرر /5م أ.23-
املــداخالت متاحــة ع ــرب البــث الشــبكي ل ج س ــة ع ــرت ال ـراانط الت ــايلhttps://unfccc.cloud.streamworld.de/ :
( .webcast/sbi-closing-plenary-part-ii-5th-meetingميك ـ ـ ــن الس ـ ـ ــتما ل م ـ ـ ــداخالت حتـ ـ ـ ـ البن ـ ـ ــدين 10
و(17أ) من جدول األعمال).
املقرر /15م أ.23-
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ابء -ملرنألمﺞ مل ان االسرتاتي ي لنقل التكن ل جيأل
(البند الفرعي (14ب) من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -85نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
والثالث ــة .وك ــال معروض ـ ـ ا ع ي ــا الوتيقت ــال  FCCC/CP/2017/7/Add.1و .FCCC/SB/2017/3وي
ج ســت ا األوىل اتفق ـ هينــة التنفي ـ ع ــرت النظــر ي ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن ج ـدول األعمــال ي
ـتيال غامـا (مـالوي) والسـيد كوني يكـو شـيمادا
مشاورات غري رةيـة تشـية ي تيسـريها السـيدة س ّ
(الياابل) .وي ج ست ا الثالثة نظرت اهلينة ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -86رحب هينة التنفي انتقرير مرف البينة العاملية مبـا ي ذلـل املع ومـات عـن التقـدم املتع ـ
ان ـ ــربومﺞ انـ ـ ــو ول الس ـ ـ ـياتيجي لنقـ ـ ــل التكنولوجيـ ـ ــا ومـ ـ ــا يتصـ ـ ــل ان ـ ـ ـ لل مـ ـ ــن حتـ ـ ــدايت ودروس
مستفادة(.)65
 -87ورحب هينة التنفي أيض ا ابلتعاول املستمر انن مراكـش انـرومﺞ انـو ول السـياتيجي لنقـل
تكنولوجيا املناخ و وي ـا ومركـش وشـبكة تكنولوجيـا املنـاخ ي أمـور مـن انين ـا السـتجاانة لط بـات
الب دال النامية ل حصول ع رت املساعدة التقنية وشجعت ا ع رت مواص ة ه ا التعاول(.)66
 -88وأحاط ـ هين ــة التنفي ـ ع م ـ ا ابملع وم ــات ال ـواردة ي التقريــر املش ــار إلي ــه ي الفق ــرة 86
أع ـ ــال انش ـ ــحل التقي ـ ــيم الن ـ ــائي ل مرح ـ ــة األوىل م ـ ــن مش ـ ــرو تقي ـ ــيم الحتياج ـ ــات التكنولوجي ـ ــة
العاملية( .)67ودع اهلينة األطرام املشاركة ي املرح ة الثالثة من ه ا املشـرو إىل النظـر ي نتـائﺞ
التقييم الن ائي.
 -89وأوص ـ ـ هينـ ــة التنفي ـ ـ أبل يـ ــدعو م ـ ـ ر األط ـ ـرام مرف ـ ـ البينـ ــة العامليـ ــة إىل صـ ــيص
اعتمــادات ي جمــال اليكيــش املتع ـ انتفــري املنــاخ ي اوولــة السـاانعة لتجديــد مـوارد مــن أجــل دعــم
الب ـ ــدال الناميـ ـ ــة األط ـ ـ ـرام ي إج ـ ـ ـراء تقييمـ ـ ــات الحتياجـ ـ ــات التكنولوجيـ ـ ــة وجتريـ ـ ــب مشـ ـ ــاري
التكنولوجيا ذات األولوية لتعشيش الانتكار والستثمار.
 -90وأوصـ ـ هين ــة التنفيـ ـ أيضـ ـ ا أبل ي ــدعو مـ ـ ر األطـ ـرام مرفـ ـ البين ــة العاملي ــة إىل إدراج
مع ومات ي تقارير املقدمة إىل امل ر انشحل ما ي ي:
التع ــاول ان ــن ج ــات التنس ــي التاانع ــة ملرفـ ـ البين ــة العاملي ــة والكي ــاوت الوطني ــة
(أ)
املعيّنة ي جمال تطوير التكنولوجيا ونق ا وف ما يقوم مركش وشبكة تكنولوجيا املناخ اانالغه إىل
املرف ()68؛
__________

()65
()66
()67
()68
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 FCCC/CP/2017/7املرف اوشء اثلث ا.4-
 FCCC/CP/2017/7املرف الفقرة .157
 FCCC/CP/2017/7املرف الفقرات .180-177
 FCCC/SBI/2016/20الفقرة .84
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(ب) مــا إذا كان ـ األط ـرام قــد اســتخدم نظام ــا ل تخصــيص الشــفام ل م ـوارد
م ــن أجـ ــل اعتمـ ــاد صصـ ــات لتجريـ ــب تنفي ـ ـ نتـ ــائﺞ تقيـ ــيم الحتياجـ ــات التكنولوجيـ ــة وكيفيـ ــة
استخدام ا هل ا النظام()69؛
(ج)

نتائﺞ التعاول املشار إليه ي الفقرة  87أعال .

 -91ورحب هينة التنفي انتقييمات منتصف املدة ل مشـاري التجريبيـة اخلاصـة ابوولـة الراانعـة
لتجديد موارد مرف البينة العاملية املدرجـة ي التقريـر املشـار إليـه ي الفقـرة  86أعـال ( .)70وكـررت
تشجيع ا ل مرف ليتقاسم تقييمات منتصف املدة اخلاصة مبراكش انرومﺞ انو ول السياتيجي لنقل
تكنولوجيــا املنــاخ و وي ــا واملشــاري التجريبيــة الســالفة ال ـ كر فــور توفرهــا ليتس ـ ل جنــة التنفي يــة
املعنية ابلتكنولوجيا حتديث تقرير التقييم اخلاب انربومﺞ انو ول السياتيجي.
 -92وأحاط ـ هينــة التنفي ـ ع م ـا ابلعمــل اوــاري ال ـ ي تضــط انــه ال جنــة التنفي يــة املعنيــة
ابلتكنولوجيــا ي حتــديث تقريرهــا املتع ـ انتقييــيم انــرومﺞ انــو ول السـياتيجي( )71وفقـا لــدعوة هينــة
التنفي ي دوراا الثالثة واألرانعن( .)72ودع اهلينة ال جنة امل كورة إىل تقـدع تقريـر التقيـيم كجـشء
من تقريرها السنوي املقدم إىل م ر األطـرام ل نظـر فيـه أتنـاء دورة هينـة التنفيـ املقـرر عقـدها ي
كانول األول/ديسمرب .2018
خألمس عشر-

ا نيألئل ا تعلقة ملتم يل ا نألخ

(البند  15من جدول األعمال)

ألف -استعراض م أل الل نة الدائمة ا عنية ابلتم يل
(البند الفرعي (15أ) من جدول األعمال)

 -93نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
واخلامسة .وكال معروض ا ع ي ا الوتيقتال  FCCC/TP/2017/4و .FCCC/TP/2017/9وي ج سـت ا
األوىل اتفق اهلينة ع رت النظر ي ه ا البند الفرعي من جدول األعمال ي مشاورات غري رةية
تشــية ي تيســريها الســيدة ِدلفــن إيــرو (فرنســا) والســيدة أولي أولودونــغ (ابلو) .وي ج ســت ا
اخلامســة ذ ّكــر ال ـرئيس األط ـرام أبنــه قــد طُ ــب إىل اهلينــة( )73إ ــام عم ــا ي الــدورة والتوصــية
مبشرو مقـرر عنـه ل نظـر فيـه واعتمـاد ي الـدورة الثالثـة والعشـرين ملـ ر األطـرام .وأشـار الـرئيس
إىل أل األطرام ء تتمكن من اختتام نظرها ي ه املسـحلة وأان ـغ األطـرام ابسـتمرار النظـر في ـا
حت توجيه رائسة م ر األطرام(.)74
__________

()69
()70
()71
()72
()73
()74
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ابء -االستعراض الثأللث لصندعق التكيُّف

(البند الفرعي (15ب) من جدول األعمال)

 -94نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
والثالثة .وكال معروضا ع ي ا الوتيقة  .FCCC/TP/2017/6وي ج ست ا األوىل اتفق اهلينة ع ـرت
النظ ــر ي ه ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي مش ــاورات غ ــري رةي ــة تش ــية ي تيس ــريها
السيدة ِ
انيشنس دامبـ (غـاو) والسـيدة ِمجّـا أوراي ـي (آيرلنـدا) .وي ج سـت ا الثالثـة أوصـ هينـة
التنفي ـ مبشــرو مقــرر عــن الســتعراض الثالــث لصــندوق التكيــف ل نظــر فيــه واعتمــاد ي الــدورة
الثالثة عشرة مل ر/اجتما أطرام كيوتو(.)75

سألبس عشر -ا نيألئل ا تعلقة ملبنألء القدةات
(البند  16من جدول األعمال)

ألف -ملنألء القدةات مب جب االتفألقية

(البند الفرعي (16أ) من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -95نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
والثالثــة .وكــال معروض ـا ع ي ــا الوتيقــة  .FCCC/SBI/2017/9وي ج س ــت ا األوىل اتفق ـ اهلين ـة
ع رت النظر ي ه ا البند الفرعـي مـن جـدول األعمـال ي مشـاورات غـري رةيـة تشـية ي تيسـريها
السيدة جينيفر هاو كولدو (اوم ورية الدومينيكية) والسيد ماكوتو كاتو (الياابل) .وي ج ست ا
الثالثة نظرت اهلينة ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت

انناء القدرات ي الب دال النامية مبوجب التفاقية
 -96رحبـ هينــة التنفيـ ابلتقريــر التـوليفي الـ ي أُعــد لتيســري أعمــال الرصــد والتقيــيم الســنوية
لتنفي إطار انناء القدرات ي الب دال الناميـة املنشـح مبوجـب املقـرر /2م أ )76(7-وابلتقريـر املـوجش
عن الجتما السادس ملنتدى ديرابل انشحل انناء القدرات(.)77
 -97وأكــدت هينــة التنفي ـ ع ــرت قيمــة هــدم ونطــاق اننــاء القــدرات ي الب ــدال الناميــة ع ــرت
النحو الوارد ي املقرر /2م أ 7-ولحظـ إحـرا انعـا التقـدم ي تنفيـ إطـار اننـاء القـدرات ي
الب دال النامية ع رت صعيد امل سسات والنظم واألفراد.

__________

( )75املقرر /2م أإ.13-
(.FCCC/SBI/2017/3 )76
(.FCCC/SBI/2017/9 )77
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 -98وأقـ ــرت هينـ ــة التنفي ـ ـ أبل منتـ ــدى دي ـ ـرابل انشـ ــحل اننـ ــاء القـ ــدرات ميثـ ــل وسـ ــي ة لتقاسـ ــم
املع ومــات واملمارســات الس ـ يمة والــدروس املســتفادة ع ــرت ــو فعــال ومســتمر فيمــا انــن جمموعــة
متنوعة من أصحاب املص حة العام ن ي إطار التفاقية وخارجه.
 -99وأشارت هينة التنفي إىل أل هدم ونطاق اننـاء القـدرات ي الب ـدال الناميـة ع ـرت النحـو
الوارد ي املقرر /2م أ 7-ل يـشالل منطبقـن وأشـارت أيضـ ا إىل أل اجملـالت احلاليـة والناشـنة ي
ســياق التفاقيــة واتفــاق ابريــس يتعــن أخ ـ ها ي العتبــار ك ـ لل أتنــاء مواص ـ ة تنفي ـ إطــار اننــاء
القدرات ي الب دال النامية.
 -100وذ ّك ــرت هين ــة التنفي ـ أبن ــه وفق ـا ل مق ــرر /16م أ 22-ف ــجلل ون ــة ابري ــس املعني ــة انبن ــاء
القــدرات اــدم إىل معاوــة الثفـرات وت بيــة الحتياجــات احلاليــة والناشــنة ع ــرت الس ـواء ي ســياق
تنفيـ أعمــال اننــاء القــدرات ي الب ــدال الناميــة األطـرام وإىل مواصـ ة تعشيــش ج ــود اننــاء القــدرات
فيما يتع انياانط وتنسي أنشطة انناء القدرات ي إطار التفاقية.
 -101ودع ـ ـ ـ هينـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ األط ـ ـ ـرام وامل ـ ـ ـراقبن إىل أل يقـ ـ ــدموا( )78حب ـ ـ ــول  16شـ ـ ــباط/
فرباي ــر  2018آراءه ــم انش ــحل املواض ــي احملتم ــة لالجتم ــا السـ ـاان ملنت ــدى ديـ ـرابل انش ــحل انن ــاء
القدرات املقرر عقد ي الدورة الثامنة واألرانعن هلينة التنفي وال تتس مواضـيعيا مـ جمـال أو
موضو تركيش ونة ابريس ل فية .2018-2017

انناء القدرات ي الب دال ال

ر اقتصادااا مبرح ة انتقالية مبوجب التفاقية

 -102اختتمـ ـ هين ــة التنفيـ ـ عم ــا املتع ـ ـ ابلس ــتعراض الراانـ ـ لتنفيـ ـ إط ــار انن ــاء الق ــدرات
ي الب ـ ـ ــدال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اقتص ـ ـ ــادااا مبرح ـ ـ ــة انتقالي ـ ـ ــة املنش ـ ـ ــح مبوج ـ ـ ــب املق ـ ـ ــرر /3م أ 7-وفقـ ـ ـ ـ ا
ل مقرر /21م أ 18-الفقرة .4
 -103وأحاط هينة التنفي ع م ا ابملع ومات املقدمة مـن األطـرام والورقـات الـواردة اسـتجاانة
لــدعوات مـ ر األطـرام( .)79وأحاطـ ع مـ ا أيض ـ ا ورحبـ ابلتقريــر التجميعــي والتـوليفي ال ـ ي
يتضــمن مع ومــات عــن تنفيـ أنشــطة اننــاء القــدرات ي الب ــدال الـ ــر اقتصــادااا مبرح ــة انتقاليــة
وتت قرت الدعم حاليا(.)80
 -104وأوص هينة التنفي مبشرو مقرر عـن السـتعراض الراانـ لتنفيـ إطـار اننـاء القـدرات ي
الب ــدال ال ـ ــر اقتصــادااا مبرح ــة انتقاليــة ل نظــر فيــه واعتمــاد ي الــدورة الثالثــة والعش ـرين مل ـ ر
األطرام(.)81

__________

()78
()79
()80
()81
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ابء -التقرير ا رحلي التقت النين ي ا قد مس لنة ابةيس ا عنية ملبنألء القدةات
(البند الفرعي (16ب) من جدول األعمال)

 -105نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرعـ ـي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
والثالثــة .وكــال معروض ـا ع ي ــا الوتيقــة  .FCCC/SBI/2017/11وي ج ســت ا األوىل اتفق ـ اهلينــة
ع رت النظر ي ه ا البند الفرعـي مـن جـدول األعمـال ي مشـاورات غـري رةيـة تشـية ي تيسـريها
السيدة ريتا ميشال (غواتيمال) والسيد انول واتكينسول (فرنسا) .ونظرا لضـطرار السـيدة ميشـال
إىل مفـادرة املـ ر انسـبب تعرضـ ا تصـاانة وافقـ السـيدة كـولدو انـدعوة مـن الـرئيس ع ــرت أل
حت ــل ج ــا ي الف ــية م ــن  7تش ـرين الث ــاين/نوفمرب فص ــاعدا .وي ج س ــت ا الثالث ــة أوص ـ هين ــة
التنفي ـ مبش ــرو مق ــرر ع ــن التقري ــر املرح ــي التق ــت الس ـنوي ل جن ــة ابري ــس املعني ــة انبن ــاء الق ــدرات
لعام  2017من أجل النظر فيه واعتماد ي الدورة الثالثة والعشرين مل ر األطرام(.)82

جيم -ملنألء القدةات مب جب ملرعت د ل دي ت

(البند الفرعي (16ج) من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -106نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
والثالثــة .وكــال معروض ـا ع ي ــا الوتيقــة  .FCCC/SBI/2017/9وي ج س ــت ا األوىل اتفق ـ اهلين ـة
ع رت النظر ي ه ا البند الفرعـي مـن جـدول األعمـال ي مشـاورات غـري رةيـة تشـية ي تيسـريها
الســيدة كــولدو والســيد كــاتو .وي ج ســت ا الثالثــة نظــرت اهلينــة ي الســتنتاجات ال ـواردة أدو
واعتمداا.
 -2االستنتألجألت

انناء القدرات ي الب دال النامية مبوجب انروتوكول كيوتو
 -107رحب هينة التنفي ابلتقريـر التـوليفي املعـد لتيسـري أعمـال الرصـد والتقيـيم السـنوية لتنفيـ
إطــار اننــاء القــدرات ي الب ــدال الناميــة الـ ي أُنشـ مبوجــب املقــرر /2م أ 7-وأُعيــد التحكيــد ع يــه
مبوجب املقرر /29م أإ )83(1-وابلتقرير املوجش عن الجتما السادس ملنتدى ديرابل انشحل اننـاء
القدرات(.)84
 -108وأكــدت هينــة التنفي ـ ع ــرت قيمــة هــدم ونطــاق اننــاء القــدرات ي الب ــدال الناميــة ع ــرت
النحـو الـوارد ي املقــررين /2م أ 7-و/29م أإ 1-ولحظـ إحـرا انعـا التقــدم ي تنفيـ إطــار
ص ُعد امل سسات والنظم واألفراد.
انناء القدرات ي الب دال النامية ع رت ُ

__________

( )82املقرر /16م أ.23-
(.FCCC/SBI/2017/3 )83
(.FCCC/SBI/2017/9 )84
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 -109وأقرت هينة التنفي أبل منتدى ديرابل انشحل انناء القدرات ميثل وسي ة لتبادل املع ومـات
واملمارســات الس ـ يمة والــدروس املســتفادة انشــكل فعــال ومســتمر فيمــا انــن جمموع ـة متنوع ـة مــن
أصحاب املص حة العام ن ي إطار انروتوكول كيوتو وخارجه.
 -110وأشــارت هينــة التنفي ـ إىل اســتمرار وجاهــة هــدم ونطــاق الحتياجــات واجملــالت ذات
األولوية احملددة ي إطار انناء القدرات ي الب دال النامية املنشح مبوجب املقرر /2م أ 7-واجملـالت
ذات األولويــة لبنــاء القــدرات املتع قــة مبشــاركة الب ــدال الناميــة ي أنشــطة املشــاري ي إطــار آليــة
التنميــة النظيفــة ع ــرت النحــو ال ـوارد ي املقــرر /29م أإ 1-وأشــارت أيض ـا إىل أنــه يتعــن مراعــاة
اجملالت احلالية والناشنة ي سياق مواص ة تنفي أنشطة انناء القدرات ي الب دال النامية.
 -111ودع ـ ـ ـ هينـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ األط ـ ـ ـرام وامل ـ ـ ـراقبن إىل أل يقـ ـ ــدموا( )85حب ـ ـ ــول  16شـ ـ ــباط/
فرباي ــر  2018آراءه ــم انش ــحل املواض ــي احملتم ــة لالجتم ــا السـ ـاان ملنت ــدى ديـ ـرابل انش ــحل انن ــاء
القدرات املقرر عقد ي الدورة الثامنة واألرانعن هلينة التنفي وال تتس مواضـيعي ا مـ جمـال أو
موضو تركيش ونة ابريس املعنية انبناء القدرات ل فية .2018-2017

انناء القدرات ي الب دال ال

ر اقتصادااا مبرح ة انتقالية مبوجب انروتوكول كيوتو

 -112اختتم ـ هينــة التنفي ـ عم ــا املتع ـ ابلســتعراض الراان ـ لتنفي ـ إطــار اننــاء القــدرات ي
الب ــدال ال ـ ــر اقتص ــادااا مبرح ــة انتقالي ــة املنش ــح مبوج ــب املق ــرر /3م أ 7-ي إط ــار انروتوك ــول
كيوتو وفق ا ل مقرر /11م أإ 8-الفقرة .4
 -113وأحاط هينة التنفي ع ما ابملع ومات املقدمة مـن األطـرام والورقـات الـواردة اسـتجاانة
ل ــدعوات م ر/اجتم ــا أطـ ـرام كيوت ــو( .)86وأحاطـ ـ ع مـ ـ ا أيضـ ـ ا ورحبـ ـ ابلتقري ــر التجميعـ ـي
والتوليفي ال ي يتضمن مع ومات عـن تنفيـ أنشـطة اننـاء القـدرات ي الب ـدال الـ ـر اقتصـادااا
مبرح ة انتقالية وتت قرت الدعم حاليا(.)87
 -114وأوص هينة التنفي مبشرو مقرر عـن السـتعراض الراانـ لتنفيـ إطـار اننـاء القـدرات ي
الب دال ال ر اقتصادااا مبرح ـة انتقاليـة ي إطـار انروتوكـول كيوتـو ل نظـر فيـه واعتمـاد ي الـدورة
الثالثة عشرة مل ر/اجتما أطرام كيوتو(.)88

__________

()85
()86
()87
()88
GE.18-00924
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سألملع عشر -أتتّي تنفيذ تداملّي التصدي
(البند  17من جدول األعمال)

اسنيس عملرامﺞ العمل
ألف -ا نتدى ر

(البند الفرعي (17أ) من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -115نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
واخلامس ــة .وك ــال معروضـ ـا ع ي ــا الوتيق ــة  FCCC/SB/2017/INF.2والورق ــات املتع ق ــة اـ ـ ا البن ــد
الفرعــي مــن جــدول األعمــال( .)89وي ج ســت ا األوىل اتفق ـ اهلينــة ع ــرت النظــر ي ه ـ ا البنــد
الفرعــي م ـ البنــد الفرعــي (9أ) مــن جــدول أعمــال الــدورة الس ـاانعة واألرانعــن هلينــة املشــورة ال ـ ي
احملسـن
رمل نفـس العنـوال وع ـرت أهنـا ستُنشـ فريـ اتصـال لعقـد الجتمـا اخلـامس ل منتـدى ّ
يتشارة ي رائسته رئيس هينة التنفي ورئيس هينة املشورة السـيد كـارلوس فـولر (ان يـش) مبسـاعدة
السيدة واتليا كوشكو (أوكرانيا) والسيد أندريه ماركو (اننما) .وي ج ست ا اخلامسة نظرت هينة
التنفي ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا(.)90
 -2االستنتألجألت
احملســن املعــت انتــحتري تنفيـ
 -116عقــدت هينــة التنفيـ وهينــة املشــورة الجتمــا الراانـ ل منتــدى ّ
تداانري التصدي.
 -117وأحاط ـ ـ اهلينتـ ــال ع م ـ ـ ا م ـ ـ التق ـ ــدير ابلتقريـ ــر التفصـ ــي ي( )91ال ـ ـ ي أعـ ــد الرئيس ـ ــال
املتشاركال لفري اخلرباء التقت املخصص انشحل مناقشات هـ ا الفريـ ي اجتماعـه الـ ي ُعقـد ي
انول أملانيا يومي  9و 10أاير/مايو .2017
 -118وأحاط ـ اهلينتــال ع م ـ ا ابآلراء ال ـ أعران ـ عن ــا األط ـرام انشــحل جــدوى اجتماعــات
فري ـ اخل ـرباء التقــت املخصــص ي الــدورة السادســة واألرانعــن لكــل مــن اهلينتــن الفــرعيتن وقــررات
مراجعة تصميم الفري أتناء اسـتعراض عمـل املنتـدى ي دورهل اهلينتـن الفـرعيتن املقـرر عقـدمها ي
كانول األول/ديسمرب .2018
()92

 -119وأحاط اهلينتال ع ما أيضا ابآلراء الـ أعـرب عن ـا األطـرام واملراقبـول ي ورقـاام
انشــحل اووانــب املتع قــة ابلتنوي ـ والتحــول القتصــادين والنتقــال العــادل ل قــوى العام ــة وإجيــاد
العمــل الكــرع والو ــائف الالئقــة ي ســياق التنميــة املســتدامة اــدم تــوفري املع ومــات ل مناقشــة
ال ـ ش ـ دها املنتــدى أتنــاء الــدورتن انشــحل الحتياجــات احملتم ــة ألدوات النم جــة مبــا ي ذلــل
ف ــرب انن ــاء الق ــدرات وح ق ــة العم ــل التدريبي ــة ال ـ س ــتنظم أتن ــاء املنت ــدى خ ــالل ال ــدورة الثامن ــة
واألرانعن لكل من اهلينتن انشحل استخدام أدوات النم جة القتصادية.
__________

( )89مثل احلاشية  34أعال .
( )90عـ ـ ــدل هينـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ شـ ـ ــفوايا مشـ ـ ــاري السـ ـ ــتنتاجات ي ج سـ ـ ــت ا اخلامسـ ـ ــة (انظـ ـ ــر https://unfccc.cloud.
.)streamworld.de/webcast/sbi-closing-plenary-part-ii-5th-meeting
(.FCCC/SB/2017/INF.2 )91
( )92مثل احلاشية  34أعال .
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 -120ورحبـ ـ اهلينت ــال انتب ــادل اآلراء الـ ـ ي شـ ـ دته مناقش ــات املنت ــدى انش ــحل الحتياج ــات
احملتم ــة ألدوات النم جــة مبــا ي ذلــل فــرب اننــاء القــدرات فيمــا يتصــل انــربومﺞ عمــل املنتــدى
احملسن املعت انتحتري تنفي تداانري التصدي وك لل انشحل جمالت انرومﺞ العمل.
ّ
 -121وأحاط ـ اهلينتــال ع م ـ ا ابملناقشــات املتع قــة مبــا أاندتــه انعــا األط ـرام مــن احتياجــات
لبناء القدرات ي جمـال تقيـيم آاثر تـداانري التصـدي وإقـرار وتعشيـش الفـرب القائمـة لبنـاء القـدرات
انســبل من ــا التعــاول انشــحل تــداانري التصــدي .ودع ـ اهلينتــال األمانــة إىل التعــاول م ـ املنظمــات
احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة املعنيــة ل ـشايدة الــوعي مــن أجــل تعشيــش ان ـرامﺞ أو أنشــطة اننــاء
قدرات األطـرام مـن أجـل تعظـيم اآلاثر اتجياانيـة وتق يـل اآلاثر السـ بية لتـداانري التصـدي اـدم
توفري املع ومات ملا يدور من مناقشات أتناء الدورة.

 -122وأحاط اهلينتـال ع مـا ابآلراء الـ أعرانـ عن ـا األطـرام انشـحل ح قـة العمـل التدريبيـة
املقــرر عقــدها أتنــاء املنتــدى ي الــدورتن الثامنــة واألرانعــن لكــل من مــا مبــا ي ذلــل ع ـرت ســبيل
املث ــال ل احلص ــر حتس ــن انواان ــة النم ج ــة القائم ــة وت ـوافر البي ــاوت واآلاثر امليتب ــة ع ــرت املن ــاط
والقطاعـات والقضــااي اونســانية .وط بتـا إىل األمانــة أل تــنظم انتوجيــه مـن رئيسـي اهلينتــن ح قــة
عمــل تدريبيــة ملــدة يــومن انشــحل اســتخدام أدوات النم جــة القتصــادية املتصـ ة مبجــالت انــرومﺞ
عمل املنتدى احملسن املعت انتحتري تنفي تداانري التصدي والـ ستضـم خـرباء مـدعوين مـن الب ـدال
الناميــة والب ــدال املتقدمــة ع ــرت الس ـواء وك ـ لل مــن منظمــات حكوميــة دوليــة ومنظمــات دوليــة.
وط بـ اهلينتــال أيضـ ا إىل األمانــة إعــداد تقريــر عــن ح قــة العمــل ل نظــر فيـه خــالل دورهل اهلينتــن
املقرر عقدمها ي كانول األول/ديسمرب .2018
 -123ودع اهلينتـال األطـرام واملـراقبن إىل أل يقـدموا( )93حب ـول  30آذار/مـارس 2018
آراءهم انشحل نطاق استعراض أعمال املنتدى احملسن الـ ي سـيعقد أتنـاء دورهل اهلينتـن ي كـانول
األول/ديسمرب  2018اشيا م انرومﺞ العمل ادم توفري املع ومات ملناقشات املنتدى أتنـاء
الدورة الثامنة واألرانعن لكل من ما.
 -124وأحاط ـ اهلينتــال ع م ـ ا ابآلاثر التقديريــة امليتبــة ي امليشانيــة ع ــرت اتج ـراءات املقــرر أل
تضط اا األمانة واملشار إلي ا ي الفقرتن  121و 122أعال .
 -125وط ب ـ اهلينت ــال أل تض ــط األمان ــة ابتج ـراءات املط وان ــة ي ه ـ الس ــتنتاجات رهن ـا
انتوافر املوارد املالية.

ابء -طرائع ا نتدى ا عت ملتأتّي تنفيذ تداملّي التصردي عملررامﺞ عملر عع ألئفر مب جرب
اتفألق ابةيس
(البند الفرعي (17ب) من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -126نظ ــرت هين ــة التنفي ـ ـ ي هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
واخلامســة .وك ــال معروض ـا ع ي ــا الورقــات املتع ق ــة ا ـ ا البن ــد الفرعــي( .)94وي ج س ــت ا األوىل
اتفق هينة التنفي ع رت النظر ي ه ا البند الفرعي من جدول األعمال م البند الفرعي (9ب)

__________

( )93مثل احلاشية  33أعال .
( )94مثل احلاشية  34أعال .
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من جدول أعمال الدورة الساانعة واألرانعن هلينة املشورة ال ي رمل نفس العنوال ي سياق فري
اتصال يشية ي رائسته رئيسا هينة التنفي وهينة املشورة مبسـاعدة مـن السـيدة كوشـكو والسـيد
ماركو .وي ج ست ا اخلامسة نظرت هينة التنفي ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -127نظرت هينة التنفي وهينة املشورة ي الورقات املقدمة من األطـرام واملـراقبن
ابآلراء الواردة في ا انشحل ه ا البند الفرعي من جدول األعمال.

()95

ورحبتـا

 -128ورحب ـ اهلينتــال انتبــادل اآلراء ال ـ ي ش ـ دته ح قــة العمــل ملــا قبــل الــدورة ال ـ ُعقــدت
يــومي  4و 5تش ـرين الثــاين/نوفمرب  2017وركــشت ع ــرت العناصــر اخلاصــة انطرائ ـ املنتــدى املعــت
انتحتري تنفي تداانري التصدي وانرومﺞ عم ه وو ائفه مبوجب اتفاق ابريس.
 -129ونظــرت اهلينتــال م ـ التقــدير ي امل ـ كرة احمل لدتــة ل فكــار ال ـ أعــدها رئيســا اهلينتــن
مبسـاعدة امليسـرين املتشــاركن واألمانـة ورحبتــا ابملناقشــة الـ دارت خـالل الــدورتن انشــحل طرائـ
املنتدى املعت انتحتري تنفي تداانري التصدي وانرومﺞ عم ه وو ائفه مبوجـب اتفـاق ابريـس .واتفقـ
اهلينتال ع ـرت أل التوصـية اوـاري إعـدادها ي إطـار هـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال ل نظـر
في ــا واعتمادهـ ــا ي الـ ــدورة األوىل مل ر/اجتمـ ــا أط ـ ـرام ابريـ ــس ستتضـ ــمن ي صـ ــياغت ا ا ـ ــاذ
م ر/اجتما أطرام ابريس اخلطوات اتجرائية الال مة لتمكن املنتدى من خدمـة اتفـاق ابريـس
مبوجب الفقرتن  33و 34من املقرر /1م أ.21-
()96

 -130وسعيا إىل تيسري املداولت ي الدورة الثامنة واألرانعن لكل مـن اهلينتـن ط بـ اهلينتـال
إىل رئيسي ما إعداد وتيقة غري رةية تتضـمن مشـاري عناصـر ل توصـية ل نظـر في ـا واعتمادهـا ي
الدورة األوىل مل ر/اجتما أطرام ابريس عن طرائ املنتدى املعـت انتـحتري تنفيـ تـداانري التصـدي
وانــرومﺞ عم ــه وو ائفــه ملعاوــة آاثر تنفي ـ تــداانري التصــدي مبوجــب اتفــاق ابريــس وذلــل ع ــرت
أســاس الورقــات الس ـاانقة املقدمــة مــن األط ـرام ي إطــار ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال
وامل كرة غري الرةية ال أعدها امليسرال املتشاركال(.)97

جيم -ا نيألئل ا تعلقة ابلفقر  14مس ا ألب  3مس ملرعت د ل دي ت
(البند الفرعي (17ج) من جدول األعمال)

بال -التقد اسر

تنفيذ ا قرة  /1أ10-

(البند الفرعي (17د) من جدول األعمال)

 -131نظرت هينة التنفي ي البندين الفرعين (17ج) و(د) من جدول األعمال ي ج سـتي ا
األوىل والثالثــة .وي ج ســت ا األوىل وافق ـ هينــة التنفي ـ ع ــرت مقــيح ال ـرئيس انعقــد مناقش ــات
__________

( )95مثل احلاشية  34أعال .
( )96متاحــة ع ــرت الـراانط التــايلhttp://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/ :
.reflection_note.pdf
( )97متاحــة ع ــرت الـراانط التــايلhttp://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/ :
.sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
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احملسـن املعـت انتـحتري تنفيـ تـداانري التصــدي
موضـوعية ي إطـار هـ ين البنـدين الفـرعين ي املنتــدى ّ
انشــكل مشــية م ـ املناقشــات املتع قــة ابلبنــد الفرعــي (17أ) مــن جــدول األعمــال .وي او ســة
الثالثة أان غ الرئيس اهلينة انعدم التوصل إىل أية استنتاجات جددة انشحل ه املسائل .وانناء ع رت
مقيح من الرئيس اتفق اهلينة ع رت مواص ة نظرها ي ه ا املسائل ي دوراا الثامنة واألرانعن.

اثمس عشر -س ر رربل الن ر ر ر ض ملتنفي ر ررذ أعم ر ررألل التثقي ر ررف عالت ر رردةيب عت عي ر ررة الم ر ر ر ة
عمشألةدت ععصر ل إىل ا عل مرألت مرس أجرل تعشيرش اإلجرراءات ا تخرذ
إطألة اتفألق ابةيس
(البند  18من جدول األعمال)

 -1ا داعالت
 -132نظــرت هينــة التنفيـ ي هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال ي ج ســتي ا األوىل والثالثــة .وي
ج ســت ا األوىل اتفق ـ اهلينــة ع ــرت النظــر ي ه ـ ا البنــد ي مشــاورات غــري رةيــة ييس ـرها الســيد
أل ــربت ماغ ــالنغ (الف ب ــن) .وي ج س ــت ا الثالث ــة نظ ــرت اهلين ــة ي الس ــتنتاجات ال ـ ـواردة أدو
واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -133اندأت هينة التنفي نظرها ي ه املسحلة( )98وفقا ل فقرة  83من املقرر /1م أ.21-
 -134وأحاط اهلينة ع م ا ابآلراء ال أعران عن ا األطرام أتناء الدورة.
 -135ونوه ـ اهلينــة مبــا أحــر األط ـرام واملراقبــول مــن تقــدم ي تنفي ـ انــرومﺞ عمــل الدوحــة
انشــحل املــادة  6مــن التفاقيــة ع ــرت النحــو املب ــغ عنــه( )99أتنــاء الســتعراض الوســيط لــربومﺞ عمــل
الدوحة انشحل املادة  6من التفاقية ي الدورة الراانعة واألرانعن ل ينة.
 -136وأقــرت اهلينــة أبل العناصــر الســتة ل عمــل مــن أجــل التمكــن املنــاخي  -وهــي التثقيــف
والت ــدريب وتوعي ــة اوم ــور ومش ــاركته ووصـ ـوله إىل املع وم ــات والتع ــاول ال ــدويل  -ه ــي عناص ــر
أساسية لتعشيش التنفي الفعال لتفاق ابريس.
 -137وط ب اهلينـة إىل األمانـة تنظـيم ح قـة عمـل يفضـل أل تكـول أتنـاء الـدورة أو حسـب
القتضـاء ابلتـشامن مـ الـدورة الثامنــة واألرانعـن ل ينـة مـن أجــل وضـ قائمـة ابتجـراءات لتعشيــش
تنفي اتفاق ابريس من خالل األنشطة املتص ة ابلعمل من أجل التمكن املناخي وذلل انتوجيـه
مــن رئــيس اهلينــة ومبشــاركة األطـرام وممث ــي اهلينــات املعنيــة املنشــحة مبوجـب التفاقيــة وذوي الصـ ة
من اخلرباء والشباب واملمارسن وأصحاب املص حة.
 -138ودع ـ ـ ـ اهلين ـ ــة األط ـ ـ ـرام وامل ـ ـ ـراقبن إىل أل يق ـ ــدموا( )100حب ـ ــول  26ك ـ ــانول الث ـ ــاين/
يناير  2018آراءهم انشحل دور العمل من أجل التمكن املنـاخي ومواضـي حل قـة العمـل املشـار

__________

( )98وفقا ل وتيقة
(.FCCC/SBI/2016/6 )99
( )100مثل احلاشية  33أعال .

FCCC/PA/CMA/2016/3
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إلي ــا ي الفقــرة  137أعــال يكــول مــن شــحهنا تعشيــش تنفي ـ العمــل مــن أجــل التمكــن املنــاخي ي
إطار اتفاق ابريس.
 -139وط ب اهلينة أل تضط األمانة ابتجراءات املط وانة ي هـ السـتنتاجات رهنـا انتـوافر
املوارد املالية.
 -140واتفق اهلينة ع رت مواص ة النظر ي ه املسحلة ي دوراا الثامنة واألرانعن.

اتسع عشر -تقرير عس ا نشطة ا تعلقة ابلعمل مس أجل التمك ا نألخي
(البند  19من جدول األعمال)

 -141نظرت هينة التنفي ي ه ا البند من جدول األعمال ي ج ست ا األوىل وأحاطـ ع مـ ا
ابلتقرير املوجش عن احلوار اخلامس انشحل العمل من أجل التمكن املناخي(.)101

عشرعن -ا نيألئل الننيألنية عتغّي ا نألخ
(البند  20من جدول األعمال)

 -142نظرت هينة التنفي ي ه ا البند من جدول األعمـال ي ج سـتي ا األوىل والثالثـة .وأدىل
ممثــل طــرم واحــد انبيــال( .)102وي ج ســت ا األوىل اتفق ـ اهلينــة ع ــرت النظــر ي ه ـ ا البنــد ي
مشاورات غري رةية يشية ي تيسريها السـيد غـريت فرميـوت (ان جيكـا) والسـيدة وينفريـد ليشـوما
(كينيــا) .وي ج ســت ا اخلامســة أوصـ اهلينــة مبشــرو مقــرر انشــحل وضـ خطــة عمــل ل مســائل
اونسانية ل نظر في ا واعتمادها ي الدورة الثالثة والعشرين مل ر األطرام(.)103
حألبي ععشرعن-

ا نيألئل اإلباةية عا أللية عا ؤسنيية

(البند  21من جدول األعمال)

ألف -أباء ا يشانية لفرت النينت 2017-2016
(البند الفرعي (21أ) من جدول األعمال)

ابء -تقرير مراجعة احلنيألابت عالبيألات ا أللية لعأل 2016
(البند الفرعي (21ب) من جدول األعمال)

جيم -ا يشانية الرباجمية لفرت النينت 2019-2018
(البند الفرعي (21ج) من جدول األعمال)

بال -ا نيألئل ا خرى ا أللية عا تعلقة اب يشانية
(البند الفرعي (21د) من جدول األعمال)

__________

(.FCCC/SBI/2017/10 )101
( )102املداخ ـ ــة متاحـ ــة عـ ــرب البـ ــث الشـ ــبكي ل ج سـ ــة ع ـ ــرت ال ـ ـراانط التـ ــايلhttps://unfccc.cloud.streamworld.de/ :
.webcast/sbi-closing-plenary-part-i
( )103املقرر /3م أ.23-
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 -1ا داعالت
 -143نظ ــرت هين ــة التنفيـ ـ ي هـ ـ البن ــود الفرعي ــة م ــن ج ــدول األعم ــال ي ج س ــتي ا األوىل
واخلامسـ ــة .وكـ ــال معروض ـ ـا ع ي ـ ــا الواثئ ـ ـ  FCCC/SBI/2017/13وFCCC/SBI/2017/INF.13
و FCCC/SBI/2017/INF.14و FCCC/SBI/2017/INF.15و .Add.1وي او س ـ ـ ـ ــة األوىل دع ـ ـ ـ ــا
الرئيس وئب األمن التنفي ي السـيد أوفـايس سـارمات إىل عـرض البنـود الفرعيـة (21أ) و(ج)
و(د) .وي او سة نفس ا اتفق اهلينة ع رت النظر ي ه البنود الفرعية ي فري اتصال يشـية
ي رائس ــته الس ــيد أمين ــا ايوف ــويل (فيج ــي) والس ــيد ه م ــوت هويس ــكي (النمس ــا) .وي ج س ــت ا
اخلامسـة قـدم الـرئيس تقريـرا شـفوايا مـوجشا عـن ح قـة العمـل التقنيـة الـ عقـدت يـوم األرانعــاء 8
تشرين الثاين/نوفمرب من أجل مناقشة السبل املمكنـة لـشايدة كفـاءة وشـفافية عم يـة امليشانيـة(.)104
وي او سة نفس ا نظرت اهلينة ي الستنتاجات الواردة أدو واعتمداا.
 -2االستنتألجألت
 -144تناولـ ـ ـ ـ ـ ـ هين ـ ـ ـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابملناقش ـ ـ ـ ـ ــة والبح ـ ـ ـ ـ ــث ان ـ ـ ـ ـ ــرومﺞ العم ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ـ ــنقا لف ـ ـ ـ ـ ــية
السنتن .)105(2019-2018
 -145وأقرت اهلينة أبل انرومﺞ العمل املنقا املشار إليه ي الفقرة  144أعال سـيظل يسيشـد
ابلــولايت واملصــط حات الـواردة ي مقــررات هينــات اتدارة واســتنتاجات اهلينــات الفرعيــة وأبهنـا
ل ــن حتك ــم مس ــبق ا ع ــرت نت ــائﺞ املفاوض ــات ومق ــررات أو اس ــتنتاجات ت ــل اهلين ــات ي ال ــدورات
املقب ــة .وأش ــارت اهلين ــة إىل أل األمان ــة س ــتح ِّدث تنفي ـ ال ــربومﺞ وامليشاني ــة وفق ـ ا ل ـ لل وس ــتقدم
مع ومات جدلتة عن ه املقررات والستنتاجات حسب القتضاء ي تقرير أداء امليشانية.
 -146وأوص ـ اهلين ــة أبل يق ــوم مـ ـ ر األط ـرام عن ــد اعتم ــاد املق ــرر /21م أ 23-انتعدي ــه
حب ـ م الــنص التــايل مــن الفقــرة الثالثــة مــن الديباجــة" :وانــرومﺞ العمــل املــنقا ال ـوارد ي الوتيقــة
[."]xxx
 -147وأش ــارت اهلين ــة إىل أهن ــا ستواص ــل النظ ــر ي الس ــبل املمكن ــة لـ ـشايدة الكف ــاءة والش ــفافية
واملعرفة والف م فيما خيص عم ية امليشانية اوارية اانتداءا من دوراا الثامنة واألرانعن.
 -148وأشــارت اهلينــة أيض ـا إىل أل ح قــة العمــل التقنيــة انشــحل الســبل املمكنــة ل ـشايدة الكفــاءة
والشفافية ي عم ية امليشانية ال نظمت ا األمانـة ع ـرت هـامل الـدورة قـد أسـ م ي تعشيـش ف ـم
األطرام ل مسائل اهلامة املتع قة ابمليشانية.
 -149وأشارت اهلينة ك لل إىل ضرورة أل تنظر األطرام ي اآلاثر امليتبـة ي امليشانيـة ع ـرت مقـررات
هينــات اتدارة واســتنتاجات اهلينــات الفرعيــة وأل ترتّـِـب الــولايت حســب أولويت ــا ابلنظــر إىل العــدد
املتشايــد مــن الــولايت اوديــدة واتضــافية ال ـ تق ـلررت .وط ب ـ اهلينــة إىل األمانــة أل تقــدم مــدخالت
انشــحل الــن ﺞ املمكنــة ليتيــب األولــوايت وانشــحل اآلاثر امليتبــة ي امليشاني ـة ع ــرت مقــررات هينــات اتدارة
واستنتاجات اهلينات الفرعية وذلل ل نظر في ا ي الدورة الثامنة واألرانعن هلينة التنفي .

__________

( )104مت ــاح ع ــرت الـ ـراانط الت ــايل:

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/

.sbi47_draft_oral_report_technical_workshop.pdf
(.FCCC/SBI/2017/INF.13 )105
GE.18-00924
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 -150وأوص اهلينة مبشروعي مقررين انشحل املسائل اتدارية واملالية وامل سسية :أحدمها ل نظـر
فيــه واعتمــاد ي الــدورة الثالثــة والعش ـرين مل ـ ر األط ـرام( )106واآلخــر ل نظــر فيــه واعتمــاد ي
الدورة الثالثة عشرة مل ر/اجتما أطرام كيوتو(.)107
اثين ععشرعن-

منيألئل أخرى

(البند  22من جدول األعمال)
 -151نظــرت هينــة التنفي ـ ي ه ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال ي ج ســت ا األوىل .وأدىل ممثــل
ألحد األطرام انبيال(.)108

اثلث ععشرعن-

إغالق الدعة عتقرير الدعة

(البند  23من جدول األعمال)

 -1اآلاثة اإلباةية عا أللية
 -152ي او سة اخلامسة هلينة التنفي قدم ممثل عن األمانة تقييما أوليا لآلاثر اتدارية واملالية
امليتبــة ي امليشانيــة ع ــرت الســتنتاجات املعتمــدة أتنــاء الــدورة وفقـ ا ألحكــام املـادة  15مــن مشــرو
النظام الداخ ي املعمول انه.
 -153وأان ـغ اهلينــة أبل أنشــطة معينــة صـادر اــا تك يــف ي الــدورة تسـتدعي الــدعم مــن األمانــة
وتس ــت شم م ـوارد إض ــافية ايدة ع ــرت امليشاني ــة األساس ــية املعتم ــدة لف ــية الس ــنتن :2019-2018
فف ــي إطـ ــار البن ــد  20مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال "املسـ ــائل اونس ــانية وتفـ ــري املن ــاخ" سـ ــي شم ويـ ــل
قدر  280 000يـورو .وأشـار إىل أل هـ ا املب ـغ مبـدئي ويسـتند إىل املع ومـات املتاحـة ي ذلـل
الوق (.)109
 -154وأشار أيضا إىل أل الحتياجات اتضافية األخرى الناجتة عن الدورة ستسـتوعب ا املـوارد
القائمة.
 -155وأعــرب عــن أم ــه ي أل تــتمكن األمانــة مــن العتمــاد ع ــرت ســخاء األط ـرام املتواصــل
وتوفري التمويل اتضاي الال م ي الوق املناسب وع رت و ميكن التنبـ انـه .وأشـار أيضـ ا إىل أنـه
من دول ه ا التمويل لن تتمكن األمانة من توفري الدعم املط وب.
 -2إغالق الدعة عتقرير الدعة
 -156ي ج ســت ا الراانعــة املعقــودة ي  14تشـرين الثــاين/نوفمرب والـ عقــدت انشــكل مشــية
م او سة الراانعة هلينة املشـورة اسـتمع هينـة التنفيـ إىل انيـاوت مـن األطـرام واملـراقبن .وأدىل

__________

()106
()107
()108
()109
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املقرر /20م أ.23-
املقرر /5م أإ.13-
املداخ ـ ــة متاحـ ــة عـ ــرب البـ ــث الشـ ــبكي ل ج سـ ــة ع ـ ــرت ال ـ ـراانط التـ ــايلhttps://unfccc.cloud.streamworld.de/ :
.webcast/sbi-opening-plenary
لع م األطرام فقد أُان غ عن نفس التكاليف ي إطار البند  16من جدول أعمال الدورة الثالثـة والعشـرين ملـ ر
األطرام "املسائل اونسانية وتفري املناخ".
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انبياوت ممث ـو سـتة أطـرام تضـمن انيـاوت ابسـم اجملموعـة اوامعـة والحتـاد األورويب وحتـالف
الدول اوشرية الصفرية وأقل الب دال منوا .وأدىل انبياوت أيض ا ممث ول عن منظمة األغ ية والشراعـة
ل مــم املتحــدة ومنظمــات غــري حكوميــة معنيــة ابملـرأة والش ـ ول اونســانية والشــباب واألعمــال
التجاريـ ــة والصـ ــناعة والبينـ ــة وامل ـ ـشارعن؛ وس ـ ـ طات ع ـ ــرت صـ ــعيدي احلكـ ــم احمل ـ ــي والب ـ ــدايت؛
ومنظمات غري حكومية حبثية ومستق ة (.)111()110
 -157وي ج ســت ا اخلامســة نظــرت هينــة التنفي ـ ي مشــرو تقريــر الــدورة واعتمدتــه وأذن ـ
ل مقــرر أل يقــوم مبســاعدة مــن األمانــة وانتوجيــه مــن ال ـرئيس ا ــام تقريــر الــدورة وإاتحتــه ومي ـ
األطـرام .وي او سـة نفسـ ا تقـدم الـرئيس ابلشـكر ل طـرام ع ـرت مـا قدمتـه مـن دعـم وأع ــن
اختتام الدورة.

__________

( )110مثل احلاشية  4أعال .
( )111ت ـرد البيــاوت أيض ـ ا عــرب البــث الشــبكي ل ج ســة ع ــرت ال ـراانط التــايلhttps://unfccc.cloud.streamworld.de/ :
.webcast/joint-plenary-meeting-of-sbsta-and-sbi-4th-meeting
GE.18-00924
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Annex
Summary report on the multilateral assessment of Belarus
at the forty-seventh session of the Subsidiary Body for
Implementation
[English only]

I.

Background
1.
The Conference of the Parties, by decision 1/CP.16, decided that developed country
Parties should enhance the reporting in their national communications and submit biennial
reports on their progress in achieving emission reductions. It also established a new process
under the Subsidiary Body for Implementation (SBI) – international assessment and review
(IAR) – that aims to promote the comparability of efforts among all developed country
Parties. According to the modalities and procedures for IAR specified in annex II to
decision 2/CP.17, multilateral assessment (MA) is to be conducted for each developed
country Party at a working group session of the SBI, with the participation of all Parties.
The aim of the MA is to assess each Party’s progress in implementation towards the
achievement of emission reductions and removals related to its quantified economy-wide
emission reduction target.
2.
The second round of MA of Belarus took place at a working group session during
SBI 47, on 10 November 2017. Such a working group session is preceded by a three-month
period of questions and answers; in the first month, any Party may submit written questions
to the Party being assessed, which may respond to the questions within the remaining two
months. The MA of Belarus was originally planned to take place during SBI 46; however,
owing to national circumstances, Belarus was not able to attend that session. Questions for
Belarus had been submitted in writing two months before the working group session at SBI
46 by the following delegations: Brazil, China, European Union, France and Thailand.
A list of the questions received and the answers provided by Belarus, as well as the webcast
of the session, can be found on the IAR web page for Belarus. 1 The Party can submit any
other observations on its MA process within two months of the working group session.

II. Proceedings
3.
The working group session was chaired by the SBI Chair, Mr. Tomasz Chruszczow.
Belarus was represented by Mr. Andrei Pilipchuk, Ministry of Natural Resources and
Environmental Protection.
4.
Mr. Pilipchuk made an opening presentation, summarizing Belarus’ progress in
implementation towards the achievement of emission reductions and removals related to its
quantified economy-wide emission reduction target. Under the Convention, Belarus made a
commitment to reduce its greenhouse gas (GHG) emissions by 8.0 per cent by 2020 below
the 1990 level.
5.
Total GHG emissions excluding emissions and removals from land use, land-use
change and forestry (LULUCF) decreased by 34.6 per cent between 1990 and 2015 (from
136,914.91 to 89,607.64 kilotonnes of carbon dioxide equivalent (kt CO 2 eq)). The decrease
in total GHG emissions can be attributed mainly to the decrease in fuel consumption in the
energy sector related to the reduction in industrial production and the economic recession at
the beginning of the 1990s, the implementation of energy-saving policies in various sectors
of the economy, and changes in the structure of fuel consumption related to the switch from
coal and fuel oil to natural gas.
________________
1
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6.
Mr. Pilipchuk presented key policies and measures to achieve the target, including:
the Renewable Energy Law (enforced in 2010), the Energy Savings Law (enforced in
2015), the State Programme on Sustainable Environment for 2015–2020, the State
Programme on Energy Efficiency for 2015–2020, the Action Plan on Implementation of the
Paris Agreement (adopted in February 2016) and the draft State Programme on
Implementation of the Paris Agreement (prepared in September 2017), as well as the draft
Strategy on Low Carbon Development up to 2050, the draft Strategy on Adaptation of
Forestry up to 2030 and the draft Strategy on Adaptation of Agriculture up to 2030
(prepared in September 2017). Mr. Pilipchuk highlighted the success of the implementation
of the new State Programme on Sustainable Environment for 2015–2020 and explained that
the energy intensity and carbon intensity of the Belarusian economy (in relation to gross
domestic product (GDP)) have been constantly decreasing since 1990. For example, carbon
intensity decreased to 0.44 kg CO2/USD in 2015 from 2.6 kg CO2/USD in 1990. Mr.
Pilipchuk emphasized the high mitigation potential of Belarus, which is about 30 Mt CO 2
by 2030. Regarding the main challenges highlighted in the Party’s presentation,
Mr. Pilipchuk referred to the low GDP per capita in the country (USD 4,900), the very
limited institutional capacity in the field of climate change, and limited foreign investments
in the country (6.5 per cent of GDP, or USD 680 per capita), which is much lower than in
other countries with economies in transition.
7.
On the use of units from LULUCF activities, during the review of its second
biennial report Belarus confirmed that the contribution of the LULUCF sector is not
considered in its emission reduction target. With regard to the use of units from marketbased mechanisms under the Convention and other mechanisms, Belarus also confirmed
that market-based mechanisms under the Convention are not applicable to the Party, and
other market-based mechanisms are not used in Belarus.
8.
Belarus’ total GHG emissions excluding LULUCF in 2020 and 2030 are projected
to be 88,120.09 and 104,027.86 kt CO2 eq, respectively, under the ‘with measures’
scenario, which is a decrease of 36.7 and 25.2 per cent, respectively, below the 1990 level.
Under the ‘with additional measures’ scenario, emissions in 2020 and 2030, amounting to
86,870.09 and 100,278.36 kt CO2 eq, respectively, are projected to be lower than those in
1990 by 37.6 and 27.9 per cent, respectively. The 2020 projections suggest that Belarus
expects to overachieve its 2020 target under the Convention.
9.
The opening presentation was followed by interventions and questions from the
following delegations: Austria, European Union, India and United States of America. The
questions were related to: the introduction of the policy on low-carbon and carbon-free
technologies and the sectors where this policy will be implemented, as well as the results of
the reductions or potential reductions in GHG emissions expected from the implementation
of the related measures; the current progress of the renewable energy legislation and
policies, the specific measures currently implemented, ways of strengthening the national
energy policies and current progress towards the Party’s renewable energy objective; the
mitigation measures that have been implemented in the transport and waste sectors and the
plans to reduce GHG emissions in those sectors; the type of support currently provided to
developing countries and whether there are plans to scale up such support; and the
estimation of the climate benefits of the plan to ecologically rehabilitate disturbed wetlands
between 2015 and 2030 and the extent of the use of the methodologies of the
Intergovernmental Panel on Climate Change in the estimation of those climate benefits.
10.
In response, Belarus provided further explanations. In particular, Belarus explained
that without the use of carbon-free technologies the Party would not achieve the planned
reductions in GHG emissions provided that the growth in GDP is maintained. Regarding
the renewable energy legislation, Belarus confirmed the progress made in its
implementation, namely an increase in the share of renewable energy in electricity
production from 0.2 per cent in 2009 to 5.8 per cent in 2016, and explained that the
objective for 2030 of a 15 per cent share of renewable energy has been revised in the draft
Strategy on Low Carbon Development up to 2050 to a target of 22 per cent. Belarus also
provided details on measures in the transport sector focused on the construction of
infrastructure for electric cars and buses in cities with more than 400,000 inhabitants (18
such cities in the country) by 2020 and the construction of 25 electric car charging stations
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in cities with 50,000 inhabitants by 2020, which would result in a decrease in total GHG
emissions of 4.5 per cent by 2020.
11.
Regarding support provided to developing countries, Belarus indicated that this
support is focused in particular on countries of the former Soviet Union and covers
capacity-building, institutional strengthening, development of legislative frameworks, and
graduate and postgraduate studies in a variety of fields, such as forestry (Belarus has more
than 50 years of experience in this field), and these fields will be further developed to cover
the industry, energy and transport sectors. Lastly, Belarus indicated that there are no
established methods in the country for estimating climate change impacts and the benefits
of the rehabilitation of disturbed wetlands and that it would welcome any international
cooperation in this area.
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