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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

  2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 المسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  

  جدول األعمال المؤقت -أولا  

 افتتاح الدورة.  -1

  التنظيمية:املسائل  -2

 إقرار جدول األعمال؛  )أ( 

 تنظيم أعمال الدورة؛  (ب) 

دورة الفريقققل اللامقققل امللقققم بقققالتاييم املتلقققدد األيقققراق ي إيقققار عم يقققة التايقققيم  )ج( 
  .الدولية واالستلراض

سققققتلراضه  قققق   املل ومققققاق املادمققققة مققققن األيققققراق املدرجققققة ي املرفققققل األول ل تفاقيققققة وا -3
 ق:املل وما

حالققققة تاقققققدض واسقققققتلراض الب سقققققاق الوينيقققققة السادسقققققة والتاقققققارير األو  لفققققق ة  )أ( 
 السنتني املادمة من األيراق املدرجة ي املرفل األول ل تفاقية؛ 
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جتميققققو وتوليققققت الب سققققاق الوينيققققة السادسققققة والتاققققارير األو  لفقققق ة السققققنتني  )ب( 
 رجة ي املرفل األول ل تفاقية؛ املادمة من األيراق املد

تناققققيمل ااملبققققاده التوجيديققققة تعققققداد الب سققققاق الوينيققققة الققققواردة مققققن األيققققراق  )ج( 
املدرجة ي املرفل األول ل تفاقية، اجلزء الثقا:: مبقاده توجيديقة التفاقيقة األمقم 

 بتادض الب ساق الوينيةا؛  يتل ل فيمااملتحدة اتيارية بشأن تغري املناخ 
 . (2015-2014) حمص ة اجلولة األو  من عم ية التاييم واالستلراض الدولية )د( 

 املل وماق املادمة من األيراق سري املدرجة ي املرفل األول ل تفاقية:  -4

املل ومققاق الققواردة ي الب سققاق الوينيققة املادمققة مققن األيققراق سققري املدرجققة ي  )أ( 
 ؛ (1)املرفل األول ل تفاقية

  تادض الدعم املايل والتام. )ب( 

 املسائل املتل اة بآلياق بروتوكول كيوتو:  -5
 استلراض يرائل وإجراءاق آلية التنمية النظيفة؛  )أ( 

 استلراض املباده التوجيدية ل تنفي  املش ك؛  )ب( 

 وحداق خفض االنبلاثاق ونال حيازة واحتياز إصداربتواصل يرائل اتسراع  )ج( 
 التنفي  املش ك؛ ب املتل اة

اتجققراءاق وايليققاق وال تيبققاق املؤسسققية ل الققن ي قققراراق ا  قق  التنفيقق    )د( 
 يلية التنمية النظيفة؛ 

 بروتوكول كيوتو. املنشأ مبوجب املسائل املتل اة بسجل امللام ق الدويل  )ه( 

  املسائل املتص ة بأقل الب دان منواً. -6

 يت الوينية. خاط التك -7

 برنامج بوزنان االس اتيجي املتل ل بنال التكنولوجيا.  -8

 بناء الادراق:  -9

 بناء الادراق مبوجب االتفاقية؛  )أ( 

 بناء الادراق مبوجب بروتوكول كيوتو.  )ب( 

__________ 

البنقققد ي جقققدول األعمقققال، مل تتوافققل ايراء ي القققدورة ا اديقققة واألربلقققني ل ديلققة الفرعيقققة ل تنفيققق  ع ققق  إدراج  قق ا  (1)
ولقق لب باققي مل اققاً. وقققررق اريلققة الفرعيققة، بنققاًء ع قق  اققق اح مققن الققرئي ، إدراج  قق ا البنققد ي جققدول األعمققال 

 املؤقت لدورهتا الثانية واألربلني.
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  من االتفاقية. 6 املادة -10

 تأثري تنفي  تدابري التصد :  -11

 املنتدى وبرنامج اللمل؛  )أ( 

 من بروتوكول كيوتو؛  3 من املادة 14 املسائل املتل اة بالفارة )ب( 

 . 10-/م أ1التادم احملرز ي تنفي  املارر  )ج( 

 . 2015-2013استلراض الف ة  -12

 الاضايا اجلنسانية وتغري املناخ.  -13

  ترتيباق االجتماعاق ا كومية الدولية. -14

 املسائل اتدارية واملالية واملؤسسية:  -15

 ؛ 2015-2014أداء امليزانية لف ة السنتني  (أ) 

 ؛ 2017-2016امليزانية الربناجمية لف ة السنتني  )ب( 

 مواص ة استلراض مدام األمانة وعم ياهتا؛  )ج( 

 تنفي  اتفاق املار.  )د( 

  مسائل أخرى. -16

 .رة وتارير الدورةإس ق الدو  -17

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 افتتاح الدورة -1 

سققيفتتمل الققرئي ، السققيد أمينققا يققاوفويل )فيجققي(، الققدورة الثانيققة واألربلققني ل ديلققة الفرعيققة  -1
  .00/10الساعة ي  2015حزيران/يونيه  1، يوم االثنني )اريلة الفرعية( ل تنفي 

 التنظيمية المسائل -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

سيهلرض جدول األعمال املؤقت، ال   أعدته األمينة التنفي ية باتفاق مقو القرئي ، مقن  -2
 أجل إقرار .
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 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

 حزيقققققران/ 11إ   1سقققققتهلاد القققققدورة الثانيقققققة واألربلقققققون ل ديلقققققة الفرعيقققققة ي الفققققق ة مقققققن  -3
 .(2)االصفحة الشبكية اخلاصة بالدورة مل وماق مفص ة عقن أعمارقوستهنشر ع   . 2015 يونيه

االيقق ع إ  الربنقامج اليققومي ل ققدورة، و و  (3)م  اجلقدول الققزمم اللققاالرجققوع إويهقدع  املنققدوبون إ  
الت فزيونيقققة املغ اققققة مللرفقققة اجلقققدول القققزمم احملقققد   ألعمقققال اريلققققة  القققدائرةبانتظقققام ع ققق   ا قققاق 

بتوصقية اريلقة الفرعيقة ي  . وعمق ً الدورة انلااد املارر تنظيمدا أثناء األنشاة للب ي مبا الفرعية،
دورهتا، ستهختتم اجتماعقاق يقوم السقبت ل قول منتصقت الندقار لتلزيقز الكفقاءة والتايقد بالتوقيقت 

 .(4)و فافية اللمل
عيققة إ  دورتيدققا الثالثققة ختتققتم ي الققدورة الثانيققة واألربلققني ل ديلققة الفر  وسققتحال البنققود القق  مل -4

 ققو متوقققو مققن عققبء عمققل ثايققل ي مققؤ ر  واألربلققني والرابلققة واألربلققني ل نظققر فيدققا. وبققالنظر إ  مققا
، 2015األمم املتحدة بشأن تغري املناخ ال   سيلاد ي باري ، فرنسقا، ي كقانون األول/ديسقمرب 

البنققود لاق  لثققة واألربلققني ل ديلققة الفرعيققة إالحتيققل إ  الققدورة الثا قققد تققود اريلققة الفرعيققة النظققر ي أال
القققدورة  األولويقققة الققق  يتوققققو أن يتخققق  ماقققرر بشقققأ ا ي القققدورة ا اديقققة واللشقققرين ملقققؤ ر األيقققراق أو

ا اديقققققة عشقققققرة ملقققققؤ ر األيقققققراق اللامقققققل بوصقققققفه اجتمقققققاع األيقققققراق ي بروتوكقققققول كيوتقققققو )مقققققؤ ر 
أقصقق  اسققتفادة  كنققة مققن وقققت التفققاوض، وإ ققاز األيراق/اجتمققاع األيققراق(. ومققن أجققل إتاحققة 

اللمل ال زم لنجاح الدورة الثالثة واألربلني ل ديلة الفرعية، وكفالقة اختتقام األعمقال ي املوعقد املاقرر، 
جيوز لرؤساء اجل ساق أن يا حقوا، بالتشقاور مقو األيقراق، نقهدهجقاً لكسقب الوققت ي سقياق تنظقيم 

لقزمم، مقو مراعقاة االسقتنتاجاق السقاباة لاق الصق ة الصقادرة عقن ج ساق الدورة وحتديد جقدورا ا
 .(5)اريلة الفرعية

 ومن املارر تنظيم ح ااق اللمل واألنشاة التالية باالق ان مو الدورة: -5

القققدورة الثانيقققة ل فريقققل اللامقققل امللقققم بقققالتاييم املتلقققدد األيقققراق ي إيقققار اجلولقققة  )أ( 
 ؛(6)واالستلراض الدوليةاألو  من عم ية التاييم 

 ؛(7)االجتماع الرابو ملنتدى ديربان امللم ببناء الادراق )ب( 
 ؛(8)من االتفاقية 6 ا وار الثالث املتل ل باملادة )ج( 

__________ 

(2) <www.unfccc.int/8854>  . 
 .<www.unfccc.int/6240.php>ي اللنوان التايل:  سيتاح قريباً  (3)
(4) FCCC/SBI/2014/8 213، الفارة.   
(5) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الفاراق.  
 أدنا . 7و 6انظر الفارتني  (6)
 أدنا . 54انظر الفارة  (7)
 أدنا . 65انظر الفارة  (8)
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ققققز فيدققققا ع قققق   )د(  ح اققققة عمققققل بشققققأن السياسققققاق املراعيققققة ل منظققققور اجلنسققققا:، يرهك 
 ؛(9)إجراءاق التخفيت وتاوير التكنولوجيا ونا دا

، يلقرض فيقه 2015-2013بشقأن اسقتلراض الفق ة  (10)نشاط مش ك خقا  )ه( 
 ؛(11)تارير ا وار املنظم

بشققأن مندجيققاق اتبقق مل عققن املل ومققاق املاليققة  (12)ح اققة عمققل تانيققة مشقق كة )و( 
 .(13)من جانب األيراق املدرجة ي املرفل األول ل تفاقية

المتعققققققدد األطققققققرال فقققققق  إطققققققار عمليققققققة التقيققققققيم دورة الفريققققققم العامققققققل المعنقققققق  بققققققالتقييم  )ج( 
 الدولية والستعراض

تنققدرج عم يققة التايققيم املتلققدد األيققراق اققمن عم يققة التايققيم واالسققتلراض الدوليققة القق   -6
أنشقلت ي إيقار اريلققة الفرعيقة مقن أجققل الب قدان املتادمقة األيققراق. وجيقر  خق ل دوراق الفريققل 

صقوب  أليراق تاييم مدى إحراز الب دان املتادمقة األيقراق تاقدماً اللامل امللم بالتاييم املتلدد ا
حتايقققل خفقققض االنبلاثقققاق وإزالتدقققا املتصققق ني بأ قققدافدا الكميقققة خلفقققض االنبلاثقققاق ع ققق  ناقققاق 
االقتصاد. وقد اعتمقدق يرائقل وإجقراءاق عم يقة التايقيم واالسقتلراض الدوليقة ي القدورة السقابلة 

 .(14)عشرة ملؤ ر األيراق

تند اجلولقققققققة األو  مقققققققن عم يقققققققة التايقققققققيم واالسقققققققتلراض الدوليقققققققة، الققققققق  جتقققققققرى ي وتسققققققق -7
، إ  التاقارير األو  لفق ة السقنتني والب سقاق الوينيقة السادسقة ل يققراق 2015-2014 الفق ة

املدرجققة ي املرفققل األول. وعاققدق الققدورة األو  ل فريققل اللامققل امللققم بققالتاييم املتلققدد األيققراق 
الققدورة الثانيققة ل فريققل اللامققل امللققم بققالتاييم  أمققا .(15)ة ا اديققة واألربلققني ل ديلققة الفرعيققةأثنققاء الققدور 

 5و 3املتلقققدد األيققققراق فسققققتهلاد أثنققققاء الققققدورة الثانيقققة واألربلققققني ل ديلققققة الفرعيققققة، ي الفقققق ة بققققني 
، وستسقققققتغرق يقققققومني. وسقققققياي م خققققق ل  ققققق   القققققدورة مقققققن منظقققققور متلقققققدد 2015حزيران/يونيقققققه 

. وستنشققر مل ومققاق حمققددة إاققافية بشققأن (16)مققن الب ققدان املتادمققة األيققراق ب ققداً  24 يققراقاأل

__________ 

 أدنا . 81انظر الفارة  (9)

 مش ك مو اريلة الفرعية ل مشورة الل مية والتكنولوجية. (10)
 أدنا . 77الفارة  . انظر أيضاً 86و 85الفارتان  ،18-/م أ1انظر املارر  (11)
   .مش ك مو اريلة الفرعية ل مشورة الل مية والتكنولوجية وال جنة الدائمة امللنية بالتمويل (12)

   .4، الفارة 20-/م أ11يه ب ي املارر  ما بناء ع   (13)
 ، املرفل الثا:.17-/م أ2املارر  (14)
  .8و 7ارتان ف، الFCCC/SBI/2014/21انظر الوثياة  (15)
 .  <www.unfccc.int/8451>انظر  (16)
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تنظقققيم دورة الفريققققل اللامقققل ومواعيققققد ا ي الصقققفحة اتلك ونيققققة ل قققدورة الثانيققققة واألربلقققني ل ديلققققة 
   .(17)الفرعية

FCCC/SBI/2015/1  جققدول األعمققال املؤقققت و ققروحه. مقق كرة مادمققة مققن األمينققة
 التنفي ية

 <www.unfccc.int/8451>و <www.unfccc.int/8854> مل وماق إاافية

المعلومقققققاق المقدمقققققة مقققققن األطققققققرال المدرجقققققة فققققق  المرفقققققم األول ل تفاقيققققققة  -3 
 واستعراُض هذه المعلوماق

حالة تقديم واستعراض الب غاق الوطنية السادسة والتققارير األولقل لفتقرة السقنتين المقدمقة  )أ( 
 األطرال المدرجة ف  المرفم األول ل تفاقيةمن 
: قققرر مققؤ ر األيققراق ي دورتققه السادسققة عشققرة أن األيققراق املدرجققة مل ومققاق أساسققية -8

ي املرفققل األول ينبغققي أن تلققزز املل ومققاق املادمققة ي ب ساهتققا الوينيققة وأن تاققدم تاققارير لفقق اق 
تاقققققدض القققققدعم املقققققايل  وي االنبلاثقققققاقسقققققنتني، ع ققققق  أن تبقققققني  فيدقققققا تاقققققدمدا ي حتايقققققل خفقققققض 

والتكنولوجي والدعم ي جمال بنقاء الاقدراق إ  األيقراق سقري املدرجقة ي املرفقل األول ل تفاقيقة، 
 .(18)بناء ع   املباده التوجيدية واتجراءاق والتجارب ا الية املتل اة باتب مل واالستلراض

، 2014كققانون الثا:/ينققاير   1دم، ل ققول ويه ققب إ  الب ققدان املتادمققة األيققراق أن تاقق -9
، 2015آلار/مقققار   13. وحققق  (19)ب ساهتقققا الوينيقققة السادسقققة وتاارير قققا األو  لفققق ة السقققنتني

 43من التاارير األو  لف ة السنتني، و 43من الب ساق الوينية السادسة، و 44ت ات األمانة 
ألو  لفقققق ة السققققنتني، ونسققققات استلرااققققاق مققققن النمققققالج اجلدوليققققة املوحققققدة املرتباققققة بالتاققققارير ا

 من األيراق.  41  الب ساق الوينية السادسة والتاارير األو  لف ة السنتني املتل اة ب
لالقققة تاقققدض واسقققتلراض الب سقققاق  : سقققتدع  اريلقققة الفرعيقققة إ  أن حتقققيط ع مقققاً اتجقققراء -10

 الوينية السادسة والتاارير األو  لف ة السنتني.
FCCC/SBI/2015/INF.3 Status of submission and review of sixth national 

communications and first biennial reports. Note by the 

secretariat 
 <www.unfccc.int/7550>و <www.unfccc.int/7742> مل وماق إاافية

__________ 

(17) <www.unfccc.int/8854>  . 
   .40، الفارة 16-/م أ1املارر  (18)
   .13، الفارة 17-/م أ2، واملارر 5، الفارة 16-/م أ9املارر  (19)
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لفتققرة السققنتين المقدمققة مققن تجميققو وتوليققب الب غققاق الوطنيققة السادسققة والتقققارير األولققل  )ب( 
 األطرال المدرجة ف  المرفم األول ل تفاقية

: اسقتد ت اريلقة الفرعيقة ي دورهتقا ا اديقة واألربلقني نظر قا ي التاريقر مل وماق أساسقية -11
تنتقه  ومل املتل ل بالب ساق الوينية السادسة والتاارير األو  لف ة السقنتني (20)التجميلي والتوليفي

مقققن مشقققروع النظقققام القققداخ ي امللمقققول بقققه،  16)ج( و10ل مقققادتني  . ووفاقققاً (21)للقققب بلقققد مقققن
 أدرجت     املسألة ي جدول األعمال املؤقت ل دورة الثانية واألربلني ل ديلة الفرعية.

: ستدع  اريلقة الفرعيقة إ  اختتقام نظر قا ي التاريقر التجميلقي والتقوليفي املتل قل اتجراء -12
 نية السادسة والتاارير األو  لف ة السنتني.بالب ساق الوي
 <www.unfccc.int/2736>و <www.unfccc.int/3076> مل وماق إاافية

تنقققي" لالمبققادت التوجيهيققة إلعققداد الب غققاق الوطنيققة الققواردة مققن األطققرال المدرجققة فقق   )ج( 
المرفققم األول ل تفاقيققةج الجققان الثققان ت مبققادت توجيهيققة لتفاقيققة األمققم المت ققدة اإلطاريققة 

 بتقديم الب غاق الوطنيةل يتعلم فيمابشأن تغير المناخ 
 ي دورهتققا ا اديققة واألربلققني نظر ققا ي تناققيمل واصقق ت اريلققة الفرعيققة :مل ومققاق أساسققية -13
املبققققاده التوجيديققققة تعققققداد الب سققققاق الوينيققققة الققققواردة مققققن األيققققراق املدرجققققة ي املرفققققل األول ا

ل تفاقيققققة، اجلققققزء الثققققا:: مبققققاده توجيديققققة التفاقيققققة األمققققم املتحققققدة اتياريققققة بشققققأن تغققققري املنققققاخ 
تنتقققه مقققن  مل لكندقققا لققق   اسقققتد ته ي دورهتقققا األربلقققني،ا، ابتاقققدض الب سقققاق الوينيقققة يتل قققل فيمقققا
مقن مشقروع النظقام القداخ ي امللمقول بقه، أدرجقت  ق    16)ج( و10ل مقادتني  . ووفااً (22)للب

  املسألة ي جدول األعمال املؤقت ل دورة الثانية واألربلني ل ديلة الفرعية.
 قققق   املسققققألة والتوصققققية مببققققاده : سققققتدع  اريلققققة الفرعيققققة إ  اختتققققام نظر ققققا ي اتجقققراء -14

 توجيدية مناحة لينظر فيدا مؤ ر األيراق ي دورته ا ادية واللشرين.
 <www.unfccc.int/2707>و <www.unfccc.int/1095> مل وماق إاافية

 (2015-2014) م صلة الجولة األولل من عملية التقييم والستعراض الدولية )د( 
عم يقققة التايقققيم واالسقققتلراض الدوليقققة لتلزيقققز قاب يقققة ماارنقققة : أنشقققلت مل ومقققاق أساسقققية -15

االنبلاثقققاق ع ققق   ضجدقققود  يقققو الب قققدان املتادمقققة فيمقققا يتصقققل بأ قققدافدا الكميقققة لتحديقققد وخفققق
 نااق االقتصاد.

__________ 

(20) FCCC/SBI/2014/INF.20و ،Add.1 وAdd.2 . 
(21) FCCC/SBI/2014/2112ارة ، الف. 
(22) FCCC/SBI/2014/21 15، الفارة.  
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ي ققي:  مقا وتشقمل حمصق ق عم يققة التايقيم واالسقتلراض الدوليققة فيمقا يتصقل بكققل يقرق -16
تلققد  األمانققة يضققم تاققارير استلرااققية متلماققة، والتاريققر املققوجز ل ديلققة الفرعيققة، واألسققل ة  سققج ً 

املادمققة مققن األيققراق والققردود الققواردة ع يدققا، وأيققة م حظققاق أخققرى مادمققة مققن الاققرق مواققوع 
. وسققتحيل اريلققة (23)االسققتلراض ي سضققون  ققدرين مققن دورة الفريققل اللامققل التققابو ل ديلققة الفرعيققة

 . (24)إ  السج ق املشار إليدا أع  ، حسب االقتضاء الفرعية استنتاجاهتا استناداً 
وققهقققيمم مقققن منظقققور متلقققدد األيقققراق، أثنقققاء القققدورة األو  ل فريقققل اللامقققل امللقققم بقققالتاييم  -17

ي املرفل األول. وتقرد سقج ق ت قب األيقراق ي  مدرجاً  يرفاً  17جمموعه  ما املتلدد األيراق،
؛ بينما ترد التاارير املوجزة ل ديلة الفرعية املتل اة هبا ي تارير القدورة (25)و اتلك و: ل تفاقيةاملوق

خق ل  . وخ ل الدورة الثانية واألربلني ل ديلة الفرعيقة، سقيهاي م(26)ا ادية واألربلني ل ديلة الفرعية
 قققو مشقققار إليقققه ي  ملقققا اً ، وفاقققيرفقققاً  24األسقققبوع األول مقققن القققدورة مقققن منظقققور متلقققدد األيقققراق 

 أع  . 7 الفارة
: سققتدع  اريلققة الفرعيققة إ  اسققتد ل نظر ققا ي حمصقق ة اجلولققة األو  مققن عم يققة اتجققراء -18

 التاييم واالستلراض الدولية هبدق استكمارا بلد  اية اجلولة األو .
 <www.unfccc.int/8451> مل وماق إاافية

 األطرال غير المدرجة ف  المرفم األول ل تفاقيةالمعلوماق المقدمة من  -4 
المعلومقاق القواردة فقق  الب غقاق الوطنيقة المقدمققة مقن األطقرال غيققر المدرجقة فق  المرفققم  )أ( 

 األول ل تفاقية
: اق حت بلض األيراق، ي الدورة الرابلقة واللشقرين ل ديلقة الفرعيقة، مل وماق أساسية -19

مققن االتفاقيققة، ي املل ومققاق املادمققة مققن األيققراق  10 مققن املققادة 2 ةل فاققر  أن تنظققر اريلققة، وفاققاً 
 . (27)سري املدرجة ي املرفل األول ل تفاقية ي ب ساهتا الوينية

: سققتدع  اريلققة الفرعيققة إ  تاققدض إر ققاداق بشققأن كيفيققة مواصقق ة هتيلققة عم يققة اتجققراء -20
راق سققري املدرجقة ي املرفققل األول، مقو مراعققاة تنقاول املل ومقاق الققواردة ي الب سقاق الوينيققة ل يق

 املتل اة بالتاارير احملدثة لف ة السنتني وعم ية التشاور والتح يل الدولية. 17-/م أ2أجزاء املارر 

__________ 

   .11، املرفل الثا:، الفارة 17-/م أ2املارر  (23)
   .12، املرفل الثا:، الفارة 17-/م أ2املارر  (24)
(25) <www.unfccc.int/8451>.   
(26) FCCC/SBI/2014/21.املرفل األول ، 
(27) FCCC/SBI/2006/11 32، الفارة.  



FCCC/SBI/2015/1 

9 GE.15-06192 

 تقديم الدعم المال  والتقن  )ب( 
لآلليقة املاليقة، القدعم  تشقغي ياً  يادم مرفل البيلة اللاملية، بوصقفه كيانقاً : مل وماق أساسية -21

املايل اخلا  بإعداد األيراق سري املدرجة ي املرفل األول ب ساهتا الوينية وتاارير ا احملدثقة لفق ة 
 السنتني.

وسقيادم مرفقل البيلققة اللامليقة مل ومقاق عققن أنشقاته املتصق ة بإعققداد التاقارير احملدثقة لفقق ة  -22
بتواريخ ي باق التمويل وتواريخ املوافاة ع   تادض التمويقل يشمل املل وماق املتل اة  مبا السنتني،

عقققن التقققواريخ التاريبيقققة لتاقققدض التاقققارير احملدثقققة لفققق ة السقققنتني إ   وتقققواريخ صقققرق التمويقققل، فضققق ً 
 .(28)األمانة
: سققتدع  اريلققة الفرعيققة إ  النظققر ي املل ومققاق الققواردة ي الوثياققة القق  أعققدق اتجققراء -23

  تادض توصياق إ  مرفل البيلة اللاملية، حسب االقتضاء.ل دورة وإ 
FCCC/SBI/2015/INF.7 Information provided by the Global Environment Facility 

on its activities relating to the preparation of biennial 

update reports. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/6921> مل وماق إاافية

 المسائل المتعلقة بآلياق بروتوكول كيوتو -5 
 استعراض طرائم وإجراناق آلية التنمية النظيفة )أ( 

: اعتمققققد مققققؤ ر األيراق/اجتمققققاع األيققققراق ي دورتققققه األو  يرائققققل مل ومققققاق أساسققققية -24
دورهتقا التاسقلة والث ثقني النظقر ي . واسقتد ت اريلقة الفرعيقة ي (29)وإجراءاق آلية التنمية النظيفقة

التلدي ق املمكن إدخارا ع   يرائل وإجقراءاق آليقة التنميقة النظيفقة، وواصق ت نظر قا ي للقب 
. واتفاققققت اريلققققة الفرعيققققة ي دورهتققققا ا اديققققة (32)(31)وا اديققققة واألربلققققني (30)ي دورتيدققققا األربلققققني

 .(33)رهتا الثانية واألربلنيواألربلني ع   مواص ة النظر ي     املسألة ي دو 
: سققتدع  اريلققة الفرعيققة إ  اختتققام عم دققا بشققأن  قق   املسققألة وإعققداد مشققروع اتجققراء -25

 مارر ي   ا الصدد لينظر فيه مؤ ر األيراق/اجتماع األيراق ي دورته ا ادية عشرة.
 <www.unfccc.int/1673> مل وماق إاافية

__________ 

  .31، الفارة FCCC/SBI/2014/21ل وثياة  وفااً  (28)
 ، املرفل.1-/م أإ6، املرفل، و1-/م أإ5، املرفل الثا:، و1-/م أإ4، املرفل، و1-/م أإ3املارراق  (29)
(30) FCCC/SBI/2014/8 46، الفارة.  
(31) FCCC/SBI/2014/21 50، الفارة.  
   .8-/م أإ5ل مارر  وفااً  (32)
(33) FCCC/SBI/2014/21 52، الفارة.  
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 للتنفيذ المشترك استعراض المبادت التوجيهية )ب( 

: اعتمقققد مقققؤ ر األيراق/اجتمقققاع األيقققراق ي دورتقققه األو  املبقققاده مل ومقققاق أساسقققية -26
. واسقققتد ت اريلقققة (34)مقققن بروتوكقققول كيوتقققو )التنفيققق  املشققق ك( 6 التوجيديقققة اخلاصقققة بتنفيققق  املقققادة

وتواَصقل النظقر ي  ق   . (35)الفرعية ي دورهتا التاسلة والث ثني اسقتلراض  ق   املبقاده التوجيديقة
 .(36)املسألة ي الدورتني األربلني وا ادية واألربلني ل ديلة الفرعية

واتفات اريلة الفرعية ع   مواص ة النظر ي     املسألة ي دورهتا الثانية واألربلني ع    -27
الرمسيققة  أسققا  نققر مشققروع املاققرر وت يي ققه ال قق ين اق حدمققا امليسققران املتشققاركان ل مشققاوراق سققري

املتل اققققققققققققة هبقققققققققققق ا البنققققققققققققد الفرعققققققققققققي مققققققققققققن جققققققققققققدول األعمققققققققققققال والققققققققققققواردين ي مرفققققققققققققل الوثياققققققققققققة 
FCCC/SBI/2014/L.34
(37). 

، سقققتهلد (38)يه قققب ي القققدورة اللا قققرة ملقققؤ ر األيراق/اجتمقققاع األيقققراق مقققا وبنقققاء ع ققق  -28
لكفقققاءة ي األمانقققة ورققققة تانيقققة بشقققأن الفقققر  املتاحقققة لتحايقققل وفقققوراق ي الك فقققة وتلزيقققز أوجقققه ا

التنفي  املش ك، مو االستفادة من التجربة املكتسبة ع ق  صقليد آليقة التنميقة النظيفقة والتسق يم ي 
 الوقت لاته بوالية كل من ايليتني.

وميكقققققن ل يقققققراق، بنقققققاء ع ققققق  القققققدعوة الققققق  وجدقققققت إليدقققققا ي القققققدورة اللا قققققرة ملقققققؤ ر  -29
مصققممة مققن جانققب األيققراق  -تانيققة يوعيققة األيراق/اجتمقاع األيققراق، أن تاققدم أمث ققة لققنهدج 

ميكندا أن تفيد الب دان املضقيفة ي حتايقل التزاماهتقا  - املضيفة من أجل مشاريلدا ل تنفي  املش ك
 توليفيققاً  . وسقتلد األمانققة تاريقراً (39)الكميقة بتحديقد االنبلاثققاق وخفضقدا ي إيقار بروتوكققول كيوتقو

   .(40)عن ت ب األمث ة املادمة
يه ققب ي الققدورة اللا ققرة ملققؤ ر األيراق/اجتمققاع األيققراق، سققتادم جلنققة  مققا ع قق  وبنققاء -30

ات ققققراق ع قققق  التنفيقققق  املشقققق ك توصققققياق مفصقققق ة بشققققأن اسققققتلراض املبققققاده التوجيديققققة ل تنفيقققق  
 .(41)املش ك لكي تنظر فيدا اريلة الفرعية ي دورهتا الثانية واألربلني

__________ 

   .1-/م أإ9املارر  (34)
   .8-/م أإ6ل مارر  وفااً  (35)
(36) FCCC/SBI/2014/8 و50، الفارة ،FCCC/SBI/2014/21 ع   التوايل.54، الفارة ، 
(37) FCCC/SBI/2014/21 55، الفارة.  
   .5، الفارة 10-/م أإ5املارر  (38)
   .7و 6، الفارتان 10-/م أإ5املارر  (39)
  بلد حتمي دا من جانب األيراق، ي البوابة اتلك ونية التالية:تتاح املل وماق املادمة،  (40)

<www.unfccc.int/5900>  . 
   .8، الفارة 10-/م أإ5املارر  (41)



FCCC/SBI/2015/1 

11 GE.15-06192 

إ  النظققر ي الوثققائل القق  أعققدق ل ققدورة هبققدق اختتققام : سققتدع  اريلققة الفرعيققة اتجققراء -31
استلرااققدا ل مبققاده التوجيديققة ل تنفيقق  املشقق ك وإعققداد مشققروع ماققرر ي  قق ا الصققدد لينظققر فيققه 

 مؤ ر األيراق/اجتماع األيراق ي دورته ا ادية عشرة.
FCCC/SBI/2015/5 Recommendations of the Joint Implementation 

Supervisory Committee on the review of the joint 

implementation guidelines 

FCCC/SBI/2015/INF.1 Synthesis report on examples of voluntary technical 

approaches, designed by host Parties for their joint 

implementation projects, that could assist the host Parties 

in achieving their quantified emission limitation or 

reduction commitments under the Kyoto Protocol. Note by 

the secretariat 

FCCC/TP/2015/1 Opportunities for cost savings and efficiencies in joint 

implementation, learning from experience with the clean 

development mechanism while recognizing the respective 

mandates of the two mechanisms. Technical paper 

 <www.unfccc.int/1673> مل وماق إاافية

 المتعلقققة وحققداق ضفققن النبعاثققاق ونقققل حيققااة واحتيققاا إصققدار بتواصققلطرائققم اإلسققرا   )ج( 
  التنفيذ المشتركب

جيقوز لاقرق مققدرج  ال ،(42): بنقاء ع قق  اتر قاداق امللمقول هبقا حاليققاً أساسقيةمل ومقاق  -32
لقه التزامقاق مايقدة ي املرفقل بققاء مقن بروتوكقول كيوتقو أن يصقدر ويناقل حيققازة  (43)ي املرفقل األول

بلقد حسقاب الكميقة املسقندة إليقه  إال وحيتاز وحداق خفض ل نبلاثاق ي إيار التنفي  املشق ك
إصققدار وحققداق الكميققة املسققندة ووحققداق اتزالققة. واسققتد ت اريلققة الفرعيققة ي وتسققجي دا وبلققد 

دورهتقا التاسققلة والث ثققني نظر ققا ي يرائقل لوسققراع بتواصققل إصققدار وناقل حيققازة واحتيققاز وحققداق 
. وقد استؤنت النظر ي (44)خفض االنبلاثاق ي إيار التنفي  املش ك املتل ل بف ة االلتزام الثانية

. واتفاققت اريلققة الفرعيققة (45)سققألة ي الققدورتني األربلققني وا اديققة واألربلققني ل ديلققة الفرعيققة قق   امل
 .(46)ع   مواص ة مناقشة     املسألة ي دورهتا الثانية واألربلني

: سقتدع  اريلقة الفرعيقة إ  اختتقام نظر قا ي  ق   املسقألة وإعقداد مشقروع ماققرر اتجقراء -33
 يلتمد  مؤ ر األيراق/اجتماع األيراق ي دورته ا ادية عشرة.ي   ا الصدد لينظر فيه و 

 <www.unfccc.int/1673> مل وماق إاافية

__________ 

 ، املرفل.1-/م أإ9املارر  (42)
 ، من بروتوكول كيوتو.7، الفارة 1 و حمدد ي املادة  ملا وفااً  (43)
  .16، الفارة 8-/م أإ1ل مارر  وفااً  (44)
(45) FCCC/SBI/2014/8 و60، الفارة ،FCCC/SBI/2014/21 ع   التوايل.57، الفارة ، 
(46) FCCC/SBI/2014/21 59، الفارة.  
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اإلجققراناق وايليققاق والترتيبققاق المؤسسققية للرعققن فقق  قققراراق المجلقق  التنفيققذ  يليققة  )د( 
 التنمية النظيفة

إ   (47)السادسقققة : ي قققب مقققؤ ر األيراق/اجتمقققاع األيقققراق ي دورتقققهمل ومقققاق أساسقققية -34
اريلقققة الفرعيقققة أن تاقققدم توصقققياق لينظقققر فيدقققا ويلتمقققد ا ي دورتقققه السقققابلة بشقققأن واقققو إجقققراءاق 
وآليقققاق وترتيبقققاق مؤسسقققية ي إيقققار مقققؤ ر األيراق/اجتمقققاع األيقققراق ل القققن ي ققققراراق ا  ققق  

. (48)ي تاريقر  السقنو التنفي   يلية التنمية النظيفقة، مقو مراعقاة توصقياق ا  ق  التنفيق   القواردة 
 تتوصل إ  اتفاق.  وتنظر اريلة الفرعية ي     املسألة من  دورهتا الرابلة والث ثني ومل

واتفات اريلة الفرعية ي دورهتا ا ادية واألربلني ع   مواصق ة النظقر ي  ق   املسقألة ي  -35
دورهتققققا الثانيققققة واألربلققققني باالسققققتناد إ    ققققة أمققققور مندققققا مشققققروع الققققنر القققق   أعققققد  امليسققققران 

FCCC/SBI/2012/33/Add.1املتشاركان والوارد ي الوثياة 
(49). 

عيققة إ  اختتققام نظر ققا ي  قق   املسققألة وإ  إعققداد مشققروع : سققتدع  اريلققة الفر اتجققراء -36
 مارر بشأ ا لينظر فيه ويلتمد  مؤ ر األيراق/اجتماع األيراق ي دورته الثانية عشرة.

 <http://cdm.unfccc.int> مل وماق إاافية

 بموجب بروتوكول كيوتو المنشأ المسائل المتعلقة بسجل المعام ق الدول  )ه( 

ي دورهتقققا السقققابلة والث ثقققني بقققالتارير  : أحايقققت اريلقققة الفرعيقققة ع مقققاً مل ومقققاق أساسقققية -37
ل جدققة املك فققة بققإدارة سققجل امللققام ق الققدويل املنشققأ ي إيققار بروتوكققول   2012 للققام السققنو 
)ب( 58، واتفاقققت ع ققق  مواصققق ة النظقققر ي التوصقققياق القققواردة ي الفاقققرتني الفقققرعيتني (50)كيوتقققو

 .(51)التارير ي دورهتا الثامنة والث ثني و)ج( من للب
وأحايققت اريلققة الفرعيققة ي دورهتققا األربلققني باخليققاراق و اريققة الاريققل ال تققني عراققتدما  -38

والفريقققل اللامقققل امللققم بقققأمن السقققج ق ي إيقققار  اجلدققة املك فقققة بقققإدارة سقققجل امللققام ق القققدويل
ي القققدورة التاسقققلة والث ثقققني ل ديلقققة يه قققب  مقققا مقققدير  نظقققم السقققج ق، بنقققاء ع ققق  (52)منتقققدى
 .(53)الفرعية

__________ 

   .18، الفارة 6-/م أإ3املارر  (47)
(48) FCCC/KP/CMP/2010/10.:املرفل الثا ، 
(49) FCCC/SBI/2014/21 62، الفارة.  
(50) FCCC/KP/CMP/2012/8.  
(51) FCCC/SBI/2012/33 154و 153، الفارتان.  
(52) FCCC/SBI/2014/8 71، الفارة.  
(53) FCCC/SBI/2013/20 83، الفارة . 
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وسققققتلد  اجلدققققة املك فققققة بققققإدارة سققققجل امللققققام ق الققققدويل والفريققققل اللامققققل امللققققم بققققأمن  -39
يشقمل متا بقاق املقوارد  مبقا السج ق وثياة تتضمن خيار التنفي  الندائي تدارة أمن املل وماق،

ملتص ة بسجل امللام ق الدويل، لتنظر اريلة الفرعيقة ال زمة لنظم السج ق ومتا باق امليزانية ا
 .(54)ي للب ي دورهتا الثانية واألربلني

: سققققتدع  اريلققققة الفرعيققققة إ  النظققققر ي خيققققار التنفيقققق  الندققققائي املشققققار إليققققه ي اتجققققراء -40
ي قققزم مقققن إجقققراءاق أخقققرى فيمقققا يتصقققل بتنفيققق  تقققدابري أمقققن  مقققا أعققق   هبقققدق حتديقققد 39 الفاقققرة
  وماق امن نظم السج ق.املل

FCCC/SBI/2015/INF.2 Information security implementation in registry systems. 

Note by the administrator of the international transaction 

log 

 <www.unfccc.int/4065> مل وماق إاافية

 المسائل المتصلة بأقل البلدان نمواا  -6 
: أقرق اريلة الفرعيقة ي دورهتقا ا اديقة واألربلقني بالتاقدم الق   أحقرز  مل وماق أساسية -41

، وي بقت إليقه 2015-2014ي إيقار برنقامج عم قه ل فق ة  فريل اخلقرباء امللقم بأققل الب قدان منقواً 
. وعهاقققد االجتمقققاع (55)أن يواصقققل إي عدقققا ع ققق  جدقققود  املب ولقققة مقققن أجقققل تنفيققق  برنقققامج عم قققه

 . 2015آلار/مار   14إ   12ي ند، ي الف ة من االسابو واللشرون ل فريل ي بانكوك، بت
وققرر مقؤ ر األيقراق ي دورتققه السادسقة عشقرة أن يسققتلرض ي دورتقه ا اديقة واللشققرين  -42

. واتُّفقققل ع ققق  اتجقققراءاق (56)التاقققدم احملقققرز ي عمقققل الفريقققل وا اجقققة إ  اسقققتمرار  واختصاصقققاته
 :(57)اق التالية ال زمة لشروع اريلة الفرعية ي دورهتا الثانية واألربلني ي االستلراضواخلاو 

ي  2015آلار/مقققار   11إ   9ي الفققق ة مقققن  عاقققد فريقققل اخلقققرباء اجتماعقققاً  )أ( 
بانكوك، وكقان االجتمقاع فرصقة ملمث قي األيقراق ومرفقل البيلقة اللامليقة والوكقاالق املنفق ة ملشقاريله 
 وسري ا من املنظماق، مبساعدة األمانة، ل وقوق ع   حمص ة عمل الفريقل. وسقتلد األمانقة تاريقراً 

 بشأن االجتماع؛
، (58)أن تاقدم إ  األمانقة آراء قا بشقأن عمقل فريقل اخلقرباء دعيت األيقراق إ  )ب( 

 و ي آراء ستتو  األمانة جتميلدا امن وثياة متفرقاق؛

__________ 

  .72، الفارة FCCC/SBI/2014/8ل وثياة  وفااً  (54)
(55) FCCC/SBI/2014/21 73و 67، الفارتان.  
   .8، الفارة 16-/م أ6املارر  (56)
   .9، الفارة 16-/م أ6املارر  (57)
   .<www.unfccc.int/5900>تتاح ايراء بلد حتمي دا من جانب األيراق ي البوابة اتلك ونية التالية:  (58)
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بشقققأن التاقققدم احملقققرز ي عمقققل الفريقققل وا اجقققة إ   توليفيقققاً  سقققتلد األمانقققة تاريقققراً  )ج( 
اخلققققرباء وتاريققققر  إ  ايراء املادمققققة مققققن األيققققراق وتاققققارير فريققققل اسققققتمرار  واختصاصققققاته اسققققتناداً 
 أ ز وسري للب من املل وماق لاق الص ة؛ ما االجتماع املخصر الستخ  

: سققققتدع  اريلققققة الفرعيققققة إ  اسققققتلراض تاققققدم عمققققل فريققققل اخلققققرباء والشققققروع ي اتجققققراء -43
اسققتلراض ا اجققة إ  اسققتمرار  واختصاصققاته هبققدق إحالققة مشققروع ماققرر بشققأن  قق   املسققألة إ  

 ة واللشرين ملؤ ر األيراق لينظر فيه ويلتمد .الدورة ا ادي
FCCC/SBI/2015/6 Synthesis report on the progress, need for continuation 

and terms of reference of the Least Developed Countries 

Expert Group. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/7 Report on the 27th meeting of the Least Developed 

Countries Expert Group. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/8 Report on the stocktaking meeting of the Least Developed 

Countries Expert Group. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/MISC.2 Views on the work of the Least Developed Countries 

Expert Group. Submissions from Parties 

<www.unfccc.int/7504> مل وماق إاافية و  <www.unfccc.int/7568> 

 ضرط التكيب الوطنية -7 
دعيققت إليققه ي الققدورة األربلققني  مققا : سققتلاد جلنققة التكيققت، بنققاء ع قق مل ومققاق أساسققية -44

 17و 16يققومي  اخلققرباء امللققم بأقققل الب ققدان منققواً ل ديلققة الفرعيققة، ح اققة عمققل بالتلققاون مققو فريققل 
ي بقققون، بأملانيقققا، مقققن أجقققل االسقققتفادة مقققن اخلقققرباء واملمارسقققني ي  ت قققت  2015نيسقققان/أبريل 

املسققققققتوياق باصققققققد تااسققققققم التجققققققارب واملمارسققققققاق اجليققققققدة والققققققدرو  املستخ صققققققة والثغققققققراق 
 .(59)خاط التكيت الوينيةواالحتياجاق ال  ت حظ فيما يتصل بلم ية صياسة وتنفي  

وسققققتنظر اريلققققة الفرعيققققة، ي سققققياق رصققققد ا وتاييمدققققا ل تاققققدم احملققققرز ي عم يققققة خاققققط  -45
املل ومقققاق  وي أعققق  ، 44 ، ي تاريقققر ح اقققة اللمقققل املشقققار إليدقققا ي الفاقققرة(60)التكيقققت الوينيقققة

FCCC/SBI/2014/8مققققققن الوثياققققققة  104و 103و 93املادمققققققة املشققققققار إليدققققققا ي الفاققققققراق 
(61)، 

__________ 

(59) FCCC/SBI/2014/8 106، الفارة.  
   .37، الفارة 17-/م أ5ل مارر  وفااً  (60)
. Add.1و FCCC/SBI/2013/MISC.2و FCCC/SBI/2014/MISC.1و FCCC/SBI/2013/9انظقققققققققققر الوثققققققققققققائل  (61)

الققققدورة األربلققققون ل ديلققققة الفرعيققققة ‘اققققمن بققققاب  <http://unfccc.int/5900> وتتققققاح مل ومققققاق أخققققرى ي املوقققققو
حتقت اللنقوان ااملبقاده  <http://unfccc.int/8016>املوققو  وي ، حتت اللنوان اخاط التكيقت الوينيقةا،‘ل تنفي 

حتققققت اللنققققوان اخاققققط  <http://unfccc.int/7481> املوقققققو وي التوجيديققققة لصققققياسة خاققققط التكيققققت الوينيققققةا،
 التكيت الوينيةا.
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 يو الوثائل األخرى لاق الص ة، باصقد تاقدض توصقياق إ  القدورة ا اديقة واللشقرين ملقؤ ر  وي
 األيراق، حسب االقتضاء.

ي دورهتققا الثانيققة واألربلققني ي كيفيققة حتسققني تاققدض التاققارير  وسققتنظر اريلققة الفرعيققة أيضققاً  -46
كيقت الوينيقة. وسقتنظر جلنقة التكيقت وفريقل اخلقرباء امللقم املتص ة بلم ية صياسة وتنفي  خاط الت

لآللية املالية، ي  تشغي ياً  ، بالتلاون مو الصندوق األخضر ل مناخ، باعتبار  كياناً بأقل الب دان منواً 
أفضققل يرياققة لققدعم الب ققدان الناميققة األيققراق ي ا صققول ع قق  التمويققل مققن الصققندوق األخضققر 

ي  ة وتنفيق  خاقط التكيقت الوينيقة، وسقتادم  ق   اجلدقاق تاريققراً ل منقاخ مقن أجقل عم يقة صقياس
 .(62)  ا الصدد إ  اريلة الفرعية ي دورهتا الثانية واألربلني

: ستدع  اريلة الفرعية إ  النظر ي     املسائل والتوصية مبشروع ماقرر بشقأ ا اتجراء -47
 اللشرين، حسب االقتضاء.لينظر فيه ويلتمد  مؤ ر األيراق ي دورته ا ادية و 

FCCC/SBI/2015/INF.6 Report on the workshop on experiences, good practices, 

lessons learned, gaps and needs in relation to the process 

to formulate and implement national adaptation plans. 

Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7279>و <www.unfccc.int/7500> مل وماق إاافية

 برنامج بوانان الستراتيج  المتعلم بنقل التكنولوجيا -8 

دعققي إليققه ي الققدورة الرابلققة  مققا : ياققدم مرفققل البيلققة اللامليققة، بنققاء ع قق مل ومققاق أساسققية -48
برنقققامج  املنفققق ة ي إيقققاروالث ثقققني ل ديلقققة الفرعيقققة، تاقققارير بشقققأن التاقققدم احملقققرز ي تنفيققق  أنشقققاته 

بوزنان االس اتيجي املتل ل بنال التكنولوجيا، لبحثدا ي دوراق اريلة الفرعيقة، وللقب يقوال مقدة 
 .(63)الربنامج
بقققني املراكقققز  (64)والحظقققت اريلقققة الفرعيقققة ي دورهتقققا ا اديقققة واألربلقققني جمقققاالق التلقققاون -49

القق  يققدعمدا مرفققل البيلققة اللامليققة ي إيققار برنققامج بوزنققان  -اتق يميققة لناققل التكنولوجيققا والتمويققل 
ومركقز و قبكة تكنولوجيقا املنقاخ، ودعققت مرفقل البيلقة اللامليقة إ  تاقدض تاريقر عققن  -االسق اتيجي 

 .(65)  ا التلاون امن تاارير  املاب ة عن التادم احملرز
أن ال جنققة التنفي يققة امللنيققة بالتكنولوجيققا ستضققا و بتايققيم  ظققت اريلققة الفرعيققة أيضققاً والح -50

لربنقققققامج بوزنقققققان االسققققق اتيجي هبقققققدق حتسقققققني فلاليقققققة آليقققققة التكنولوجيقققققا، مس  قققققدة ي للقققققب 

__________ 

   .10، الفارة 20-/م أ3ل مارر  وفااً  (62)
(63) FCCC/SBI/2011/7 137، الفارة.  
(64) FCCC/CP/2014/2/Add.1 14، املرفل، الفارة.  
(65) FCCC/SBI/2014/21 87، الفارة.  
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وسققتادم ال جنققة التنفي يققة  .(66)باالختصاصققاق القق  ستضققلدا فرقتدققا اللام ققة امللنيققة هبقق   املسققألة
 دعيققت إليققه ي الققدورة ا اديققة واألربلققني ل ديلققة الفرعيققة، تاريققراً  مققا تكنولوجيققا، بنققاء ع قق امللنيققة بال
إ  مققؤ ر   ائيققاً  عققن اسققتنتاجاهتا األوليققة إ  الققدورة الثانيققة واألربلققني ل ديلققة الفرعيققة وتاريققراً  مرح يققاً 

 .(67)األيراق عن يريل الدورة الثالثة واألربلني ل ديلة الفرعية
: سققتدع  اريلققة الفرعيققة إ  النظققر ي الوثققائل القق  أعققدق ل ققدورة باصققد حتديققد اءاتجققر  -51

 مزيد من اتجراءاق.
FCCC/SBI/2015/INF.4 Report of the Global Environment Facility on the progress 

made in carrying out the Poznan strategic programme on 

technology transfer. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/INF.5 Evaluation of the Poznan strategic programme on technology 

transfer: interim report by the Technology Executive 

Committee 

 <http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program> مل وماق إاافية

 بنان القدراق  -9 

 بنان القدراق بموجب التفاقية )أ( 

: قققرر مققؤ ر األيققراق ي دورتققه السققابلة عشققرة أن يهسققتدل ي الققدورة مل ومققاق أساسققية -52
الثانية واألربلني ل ديلة الفرعية االستلراض الشامل الثالث ال   يتناول تنفيق  إيقار بنقاء الاقدراق 

 17-/م أ2و 16-/م أ1أحكقققام املاققققررين  ، مراعيقققاً 7-/م أ2ي الب قققدان الناميقققة مبوجقققب املاققققرر 
. (68)املتل اني ببناء الادراق بغية استكمال االستلراض ي الدورة الثانية واللشرين ملؤ ر األيقراق

 .(70)آراء ا بشأن اختصاصاق االستلراض الشامل الثالث (69)وميكن ل يراق أن تادم
القدورة الثانيقة عشقرة ملقؤ ر األيقراق، أن دعيقت إليقه ي  مقا ، بنقاء ع ق وميكن ل يراق أيضقاً  -53
. (72)10-/م أ2و 7-/م أ2بقاملاررين  مل ومقاق عقن األنشقاة الق  تضقا و هبقا عمق ً  سنوياً  (71)تادم

ي بقه مقؤ ر األيقراق، تاقارير سقنوية بشقأن األنشقاة الراميقة إ  تنفيق  إيقار  مقا وتلد األمانة، بنقاء ع ق 

__________ 

(66) FCCC/SBI/2014/8 و142، الفارة ،FCCC/SBI/2014/21 ، 88الفارة.  
(67) FCCC/SBI/2014/21 88، الفارة.  
   .7، الفارة 17-/م أ13املارر  (68)
 .  <www.unfccc.int/5900>تتاح املل وماق املادمة، بلد حتمي دا من جانب األيراق، ي البوابة اتلك ونية  (69)
(70) FCCC/SBI/2014/21 92، الفارة.  
   .<www.unfccc.int/5900>تتاح املل وماق املادمة، بلد حتمي دا من جانب األيراق، ي البوابة اتلك ونية  (71)
 )أ(.1، الفارة 12-/م أ4املارر  (72)
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عيققققة ع قققق  مواصقققق ة النظققققر ي  قققق   املسققققألة ي دورهتققققا الثانيققققة . واتفاققققت اريلققققة الفر (73)بنققققاء الاققققدراق
   .(74)واألربلني

وسققققيلاد االجتمققققاع الرابققققو ملنتققققدى ديربققققان امللققققم ببنققققاء الاققققدراق خقققق ل الققققدورة الثانيققققة  -54
آراء ققا بشققأن الاضققايا املوااققيلية احملققددة  (75)واألربلققني ل ديلققة الفرعيققة. وميكققن ل يققراق أن تاققدم

املتص ة ببناء قدراق الب دان الناميقة ي إيقار االتفاقيقة لكقي يهنظقر فيدقا خق ل االجتمقاع املق كور، 
 .(76)عن آرائدا املتل اة بتنظيم االجتماع فض ً 
نقاول : ستدع  اريلة الفرعية إ  الشقروع ي االسقتلراض الشقامل الثالقث الق   يتاتجراء -55

 تنفي  إيار بناء الادراق وإ  واو اختصاصاق االستلراض.
إ  مواصق ة نظر قا ي بنقاء ققدراق الب قدان الناميقة ي إيقار  وستدع  اريلة الفرعيقة أيضقاً  -56

االتفاقية هبقدق التوصقية مبشقروع ماقرر بشقأن  ق   املسقألة لينظقر فيقه مقؤ ر األيقراق ويلتمقد  ي 
 دورته ا ادية واللشرين.

وتققدع  األيققراق واملنظمققاق املراقبققة ووسققائط اتعقق م إ  املشققاركة ي االجتمققاع الرابققو  -57
 ملنتدى ديربان امللم ببناء الادراق واملسامهة فيه بصورة فاع ة.

FCCC/SBI/2015/4 Synthesis report on the implementation of the framework for 

capacity-building in developing countries. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2015/4/Add.1 Synthesis report on the implementation of the framework for 

capacity-building in developing countries. Note by the 

secretariat. Addendum. Capacity-building activities of United 

Nations organizations and other institutions 

FCCC/SBI/2015/9 Compilation and synthesis report on capacity-building work 

of bodies established under the Convention and its Kyoto 

Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/MISC.1 Information on activities undertaken to implement the 

framework for capacity-building in developing countries, and 

views on specific issues, to be considered at the 4th meeting of 

the Durban Forum, on the organization of that meeting and 

on the terms of reference for the third comprehensive review 

of the implementation of the capacity-building framework. 

Submissions from Parties 

<www.unfccc.int/1033> مل وماق إاافية و  <www.unfccc.int/7060> 

__________ 

 )ج(.1، الفارة 12-/م أ4)ج(، و9، الفارة 7-/م أ2املارر  (73)
(74) FCCC/SBI/2014/21 93، الفارة.  
   .<www.unfccc.int/5900>حتمي دا من جانب األيراق، ي البوابة اتلك ونية  تتاح املل وماق املادمة، بلد (75)
(76) FCCC/SBI/2014/21 91، الفارة.  
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 بنان القدراق بموجب بروتوكول كيوتو )ب( 

أن يهسققتدل  قققرر مققؤ ر األيراق/اجتمققاع األيققراق ي دورتققه السققابلة :مل ومققاق أساسققية -58
ي الدورة الثانية واألربلني ل ديلة الفرعية االستلراض الشامل الثالث ال   يتناول تنفي  إيار بنقاء 

املتل اققققني ببنققققاء  17-/م أ2و 16-/م أ1أحكققققام املاققققررين  الاققققدراق ي الب ققققدان الناميققققة، مراعيققققاً 
. (77)األيراق/اجتماع األيقراقالادراق بغية استكمال االستلراض ي الدورة الثانية عشرة ملؤ ر 

 .(79)آراء ا بشأن اختصاصاق االستلراض الشامل الثالث (78)وميكن ل يراق أن تادم
دعيققت إليققه ي الققدورة الثانيققة ملققؤ ر األيراق/اجتمققاع  مققا ، بنققاء ع قق وميكققن ل يققراق أيضققاً  -59

. (81)1-/م أإ29املارر بق مل وماق عن األنشقاة الق  تضقا و هبقا عمق ً  سنوياً  (80)األيراق، أن تادم
، تاققارير توليفيققة (82)وتلققد  األمانققة، بنققاء ع قق  ي ققب مققؤ ر األيراق/اجتمققاع األيققراق ي دورتققه الثانيققة

إ  املل ومققققاق  اسققققتناداً  1-/م أإ29بققققاملارر  سققققنوية بشققققأن التاققققدم احملققققرز ي األنشققققاة املا وبققققة عمقققق ً 
واردة مققن ا  قق  التنفيقق   يليققة التنميققة النظيفققة املادمققة واملل ومققاق املتل اققة بأنشققاة بنققاء الاققدراق القق

يققرتبط هبققا مققن بنققاء ل اققدراق.  ومققا فيمققا يتصققل بققالتوزيو اتق يمققي ألنشققاة مشققاريو آليققة التنميققة النظيفققة
 .(83)واتفات اريلة الفرعية ع   مواص ة النظر ي     املسألة ي دورهتا الثانية واألربلني

الفرعية إ  الشقروع ي االسقتلراض الشقامل الثالقث الق   يتنقاول : ستدع  اريلة اتجراء -60
 .(84)تنفي  إيار بناء الادراق وواو اختصاصاق ل ستلراض

إ  مواص ة نظر ا ي مسألة بناء ققدراق الب قدان الناميقة ي  وستدع  اريلة الفرعية أيضاً  -61
ألة لكقققي ينظقققر فيدقققا مقققؤ ر إيقققار بروتوكقققول كيوتقققو بغيقققة التوصقققية مبشقققروع ماقققرر بشقققأن  ققق   املسققق

 ي دورته ا ادية عشرة. ااأليراق/اجتماع األيراق ويلتمد 
وتققدع  األيققراق واملنظمققاق املراقبققة ووسققائط اتعقق م إ  املشققاركة ي االجتمققاع الرابققو  -62

 ملنتدى ديربان امللم ببناء الادراق واملسامهة فيه بصورة فاع ة.

__________ 

   .8، الفارة 7-/م أإ15املارر  (77)
   .<www.unfccc.int/5900> تتاح املل وماق املادمة، بلد حتمي دا من جانب األيراق، ي البوابة اتلك ونية (78)
(79) FCCC/SBI/2014/21 97، الفارة.  
 .<www.unfccc.int/5900>تتاح املل وماق املادمة، بلد حتمي دا من جانب األيراق، ي البوابة اتلك ونية  (80)
 )أ(.1، الفارة 2-/م أإ6املارر  (81)
 )ج(.1، الفارة 2-/م أإ6املارر  (82)
(83) FCCC/SBI/2014/21 98، الفارة.  
 )أ( أع   من جدول األعمال.9عية ي الوثائل الواردة امن البند الفرعي ستنظر اريلة الفر  (84)
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 من التفاقية 6 المادة -10 

: اعتمققد مققؤ ر األيققراق ي دورتققه الثامنققة عشققرة برنققامج عمققل الدوحققة مل ومققاق أساسققية -63
 مققن االتفاقيققة وقققرر أن يهسققتلرض برنققامج اللمققل  قق ا املمتققد لثمققا: سققنواق ي 6 املتل ققل باملققادة

اسقققتلراض وسقققيط ل تاقققدم احملقققرز فيقققه، مقققن أجقققل تايقققيم  2016 عقققام ، وأن جيقققرى ي2020 عقققام
  ثغراق واحتياجاق تظدر، واستخ   املل وماق ال زمة أل  قراراق بشأن فلاليته، وحتديد أ

 .(85)حتسني فلالية برنامج اللمل، حسب االقتضاء
واتفاققت اريلققة الفرعيققة ي دورهتققا األربلققني ع قق  واققو اختصاصققاق االسققتلراض الوسققيط  -64

لثانيققة واألربلققني، ع قق  أن لتنفيقق  برنققامج عمققل الدوحققة، لكققي تنظققر فيدققا اريلققة الفرعيققة ي دورهتققا ا
يهشقرع ي االسقتلراض ي القدورة الرابلقة واألربلققني ل ديلقة الفرعيقة
، وققررق أن تراعقي املا حققاق (86)

قققققققدخل يصقققققققب ي االسقققققققتلراض الوسقققققققيط  FCCC/SBI/2014/L.20القققققققواردة ي مرفقققققققل الوثياقققققققة   كمه
ن اجلدققاق امللنيققة . وميكققن ل يققراق واملنظمققاق املابولققة بصققفة مراقققب وسري ققا مقق(87)2016 للققام

 .(89)من األفكار لاق الص ة باملواوع ع   األمانة مزيداً  (88)أن تلرض
مقن االتفاقيقة أثنقاء القدورة الثانيقة واألربلقني ل ديلقة  6 وسيلاد ا قوار الثالقث بشقأن املقادة -65

الفرعيقققة، وسقققريكز ع ققق  التثايقققت والتقققدريب والتلقققاون القققدويل ي  ققق ا الصقققدد. وميكقققن ل يقققراق 
إ  ا ققوار الثالقث آراء ققا  (90)نظمقاق املابولقة بصققفة مراققب واجلدققاق امللنيقة األخققرى أن تاقدموامل

 .(91)بشأن جدول األعمال
سققققتدع  اريلققققة الفرعيققققة إ  واققققو اختصاصققققاق االسققققتلراض الوسققققيط لتنفيقققق   :اتجققققراء -66

االتفاقيقققة برنقققامج عمقققل الدوحقققة. وتقققدع  األيقققراق و ث قققو اريلقققاق لاق الصققق ة املنشقققأة ي إيقققار 
عقن وسقائط اتعق م إ  املشقاركة ي  ، فضق ً (92)واخلرباء امللنيقون واملمارسقون وأصقحاب املصق حة

 من االتفاقية واملسامهة فيه بصورة فاع ة. 6 ا وار الثالث بشأن املادة
 <www.unfccc.int/2529> مل وماق إاافية

__________ 

   .2و 1، الفارتان 18-/م أ15املارر  (85)
(86) FCCC/SBI/2014/8 172، الفارة.  
(87) FCCC/SBI/2014/8 173، الفارة.  
 .  <www.unfccc.int/5900>تتاح املل وماق املادمة، بلد حتمي دا من جانب األيراق، ي البوابة اتلك ونية  (88)
(89) FCCC/SBI/2014/8 173، الفارة.  
   .<www.unfccc.int/5900>تتاح املل وماق املادمة، بلد حتمي دا من جانب األيراق، ي البوابة اتلك ونية  (90)
(91) FCCC/SBI/2014/8 170، الفارة.  
   .9، الفارة 18-/م أ15ل مارر  وفااً  (92)
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 تأثير تنفيذ تدابير التصد   -11 

 العملالمنتدى وبرنامج  )أ( 

: اسقتدل مقؤ ر األيقراق ي دورتقه السقابلة عشقرة برنقامج عمقل بشقأن مل وماق أساسقية -67
منتققدى لتنفيققق  برنقققامج  . وأنشقققأ أيضقققاً (93)تققأثري تنفيققق  تقققدابري التصققد  ي إيقققار اريلتقققني الفققرعيتني

اللمققل وإتاحققة منققرب يسققممل ل يققراق بتااسققم املل ومققاق والتجققارب ودراسققاق ا ققاالق اتفراديققة 
 .(94)وأفضل املمارساق وايراء

واختهققتم اسققتلراض عمققل املنتققدى وبرنققامج اللمققل املتل ققل بتققأثري تنفيقق  تققدابري التصققد  ي  -68
القققدورة األربلقققني لكقققل مقققن اريلقققة الفرعيقققة ل تنفيققق  واريلقققة الفرعيقققة ل مشقققورة الل ميقققة والتكنولوجيقققة 

 .(95))اريلتان الفرعيتان(
ة ا اديقققة واألربلقققني لكقققل مقققن اريلتقققني الفقققرعيتني، يرياقققة وناقشقققت األيقققراق، ي القققدور  -69

تققتمكن مققن التوصققل إ  توافققل ي ايراء،  مل باألعمققال املتل اققة هبقق   املسققألة لكندققا املضققي قققدماً 
. وأحقققال مقققؤ ر (96)ومقققن ت اتفاقققت ع ققق  توصقققية مقققؤ ر األيقققراق بقققالنظر فيدقققا ي دورتقققه اللشقققرين

نققر مشققروع ماققرر بشققأن املسققألة إ  اريلتققني الفققرعيتني ، 20-/م أ20األيققراق، مبوجققب ماققرر  
لتنظققرا فيققه ي الققدورة الثانيققة واألربلققني لكققل مندمققا هبققدق التوصققية مبشققروع ماققرر ي  قق ا الصققدد 

 لينظر فيه مؤ ر األيراق ويلتمد  ي دورته ا ادية واللشرين.
ربلقني لكقل مندمقا إ  النظقر ي : ستدع  اريلتان الفرعيتان ي القدورة الثانيقة واألاتجراء -70

هبقدق التوصقية مبشقروع ماقرر بشقأن  ق    20-/م أ20نر مشروع املارر القوارد ي مرفقل املاقرر 
 املسألة لينظر فيه مؤ ر األيراق ويلتمد  ي دورته ا ادية واللشرين.

 <www.unfccc.int/4908> مل وماق إاافية

 من بروتوكول كيوتو 3 المادةمن  14 المسائل المتعلقة بالفقرة )ب( 

: اتفات اريلة الفرعية ي دورهتا ا ادية واألربلقني ع ق  النظقر ي  ق   مل وماق أساسية -71
املسقققألة ما نقققة بالبنقققد الفرعقققي املشققق ك بقققني جقققدويل أعمقققال اريلتقققني الفقققرعيتني وامللنقققون ااملنتقققدى 

 .(97)الفرعيتني وبرنامج اللملا، وللب ي إيار منتدى مش ك بني اريلتني
 : ستدع  اريلة الفرعية إ  االتفاق ع   كيفية تناول     املسألة.اتجراء -72

__________ 

   .1الفارة ، 17-/م أ8املارر  (93)

   .3، الفارة 17-/م أ8املارر  (94)
(95) FCCC/SBI/2014/8 و178، الفارة ،FCCC/SBSTA/2014/2 99، الفارة.  
(96) FCCC/SBI/2014/21 و103، الفارة ،FCCC/SBSTA/2014/5 60، الفارة.  
(97) FCCC/SBI/2014/21 104، الفارة.  
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 10-/م أ1التقدم الم را ف  تنفيذ المقرر  )ج( 
: اتفات اريلة الفرعية ع   النظر ي     املسألة ما نة بالبند الفرعي مل وماق أساسية -73

فقققرعيتني وامللنقققون ااملنتقققدى وبرنقققامج اللمقققلا، وللقققب ي املشققق ك بقققني جقققدويل أعمقققال اريلتقققني ال
ي دورهتقققا ا اديققة واألربلقققني ع ققق  أن  منتققدى مشققق ك بققني اريلتقققني. واتفاققت اريلقققة الفرعيقققة أيضققاً 

 .(98)تواصل ي دورهتا الثانية واألربلني املشاوراق املتل اة بكيفية تناول     املسألة
 إ  االتفاق ع   كيفية تناول     املسألة.: ستدع  اريلة الفرعية اتجراء -74

 2015-2013استعراض الفترة  -12 

: قرر مؤ ر األيراق ي دورته الثامنة عشرة أن يستلرض بصورة دورية مل وماق أساسية -75
، مبسقققاعدة (99)مقققدى م ءمقققة ارقققدق اللقققاملي الاويقققل األجقققل والتاقققدم اللقققام احملقققرز صقققوب حتاياقققه

 .(101)وبدعم مستمد من حوار اخلرباء املنظم (100)اريلتني الفرعيتني
كققققققانون   3و 2وعهاققققققد االجتمققققققاع األول ل ققققققدورة الرابلققققققة  ققققققوار اخلققققققرباء املققققققنظم يققققققومي  -76

االجتمققاع الثققا:  أمققا .(102)بققاالق ان مققو الققدورة اللشققرين ملققؤ ر األيققراق 2014األول/ديسققمرب 
 9و 8اع ل حقققوار، فاقققد عاقققد يقققومي ل قققدورة الرابلقققة  قققوار اخلقققرباء املقققنظم، الققق   كقققان آخقققر اجتمققق

ي جنيققت، بسويسققرا، بققاالق ان مققو اجلققزء الثققامن مققن الققدورة الثانيققة ل فريققل  2015 ققباط/فرباير 
 اللامل املخصر امللم مبنداج ديربان ل لمل امللزز. 

يه ققب ي الققدورتني ا اديققة واألربلققني لكققل مققن اريلتققني الفققرعيتني، سققيلد  مققا وبنققاء ع قق  -77
لتاققارير  تانيققاً  ومققوجزاً  يشققمل جتميلققاً   ائيققاً وقائليققاً  ن املتشققاركان  ققوار اخلققرباء املققنظم تاريققراً امليسققرا

 .(103)2015نيسان/أبريل  3يتجاوز  ال اجتماعاق ا وار، وسيتاح التارير ي موعد
دعيت إليه ي القدورة ا اديقة واألربلقني لكقل مقن اريلتقني  ما وميكن ل يراق، بناء ع   -78

تبققققني أيققققة ثغققققراق ي املل ومققققاق لاق صقققق ة  أو أيققققة مل ومققققاق أخققققرى (104)الفققققرعيتني، أن تاققققدم
مققن  84 ، والفاققرة17-/م أ2مققن املاققرر  161 ل فاققرة ، وفاققاً 2015-2013باسققتلراض الفقق ة 

مقققن تاريقققر القققدورة التاسقققلة والث ثقققني ل ديلقققة الفرعيقققة ل مشقققورة  132 ، والفاقققرة18-/م أ1املاقققرر 
عققن آرائدققا بشققأن مققدى م ءمققة ارققدق اللققاملي الاويققل األجققل ي  ولوجيققة، فضقق ً الل ميققة والتكن

__________ 

(98) FCCC/SBI/2014/21 105، الفارة.  
   .79، الفارة 18-/م أ1املارر  (99)
   .162، الفارة 17-/م أ2املارر  (100)
   .86و 85، الفارتان 18-/م أ1املارر  (101)
   .<www.unfccc.int/7521>انظر  (102)
(103) FCCC/SBI/2014/21و116 ، الفارة ،FCCC/SBSTA/2014/5 53، الفارة.  
   .<www.unfccc.int/5900>بوابة اتلك ونية تتاح املل وماق املادمة، بلد حتمي دا من جانب األيراق، ي ال (104)
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 اققوء ارققدق الندققائي ل تفاقيققة والتاققدم اللققام احملققرز صققوب حتايققل ارققدق اللققام الاويققل األجققل،
 .(105)يشمل النظر ي تنفي  االلتزاماق الاائمة ي إيار االتفاقية مبا
لنظققر خقق ل الققدورة الثانيققة واألربلققني لكققل مندمققا ي وقققررق كققل مققن اريلتققني الفققرعيتني ا -79

أعققققق   واملل ومققققاق املادمقققققة مقققققن األيقققققراق املشقققققار إليدقققققا ي  77 التاريققققر املشقققققار إليقققققه ي الفاقققققرة
أعقققق   هبققققدق تاققققدض تاريققققر ي  قققق ا الصققققدد إ  مققققؤ ر األيققققراق ي دورتققققه ا اديققققة  78 الفاققققرة

 .(106)2015-2013إ  استلراض الف ة استناداً  املناسب اتجراءواللشرين، ال  سيهتخ  فيدا 
 : ستدع  اريلتان الفرعيتان إ  النظر ي     املسألة واختال املزيد من اخلاواق،اتجراء -80
 مؤ ر األيراق ويلتمد  ي دورته ا ادية واللشرين. هيشمل إعداد مشروع مارر لينظر في مبا

FCCC/SB/2015/INF.1 Report on the structured expert dialogue on the 2013-

2015 review. Note by the co-facilitators of the structured 

expert dialogue 

 <www.unfccc.int/6998> مل وماق إاافية

 القضايا الجنسانية وتغير المناخ -13 
بالاضققققايا : سقققتنظم األمانقققة، كجقققزء مقققن برنقققامج عمقققل ليمقققا املتل قققل مل ومقققاق أساسقققية -81

اجلنسققانية، ح اقققة عمقققل ي فققق ة انلاقققاد القققدورة لتنققاول مسقققألة السياسقققاق املناخيقققة اللامقققة املراعيقققة 
. وميكقن (107)ل منظور اجلنسا:، وس كز ح اة اللمل ع ق  التخفيقت وتاقوير التكنولوجيقا ونا دقا

اللشققرين ملققؤ ر دعيققت إليققه ي الققدورة  مققا ل يققراق واملنظمققاق املابولققة بصققفة مراقققب، بنققاء ع قق 
. (109)آراء قققا بشقققأن املسقققائل الققق  ينبغقققي تناورقققا ي ح اقققة اللمقققل ت قققب (108)األيقققراق، أن تاقققدم

وي بت اريلقة الفرعيقة ي دورهتقا ا اديقة واألربلقني إ  األمانقة أن تا قو األيقراق ي القدورة الثانيقة 
 .(110)ةواألربلني ل ديلة الفرعية ع   السياساق اجلنسانية املتبلة ي األمان

باملل وماق املادمة. وتقدع  األيقراق  : ستدع  اريلة الفرعية إ  أن حتيط ع ماً اتجراء -82
عقققن وسقققائط اتعققق م، إ  املشقققاركة ي ح اقققة  واملنظمقققاق املابولقققة بصقققفة مراققققب املدتمقققة، فضققق ً 

 اللمل املنظمة ي ف ة انلااد الدورة واملسامهة فيدا بصورة فاع ة.
 <www.unfccc.int/7516> مل وماق إاافية

__________ 

(105) FCCC/SBSTA/2014/5 و54، الفارة ،FCCC/SBI/2014/21 117، الفارة.  
   .158، الفارة 17-/م أ2)ج(، واملارر 139، الفارة 16-/م أ1املارر  (106)
   .11، الفارة 20-/م أ18ل مارر  وفااً  (107)
   .<www.unfccc.int/5900>تتاح املل وماق املادمة، بلد حتمي دا من جانب األيراق، ي البوابة اتلك ونية  (108)
   .13، الفارة 20-/م أ18املارر  (109)
(110) FCCC/SBI/2014/21 120، الفارة.  
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 ترتيباق الجتماعاق ال كومية الدولية -14 

: قبِققل مققؤ ر األيققراق ي دورتققه التاسققلة عشققرة بامتنققان عققرض حكومققة مل ومققاق أساسققية -83
فرنسقققققققا استضقققققققافة القققققققدورة ا اديقققققققة واللشقققققققرين ملقققققققؤ ر األيقققققققراق والقققققققدورة ا اديقققققققة عشقققققققرة ملقققققققؤ ر 

  11تشقققرين الثقققا:/نوفمرب إ   30بقققاري ، بفرنسقققا، ي الفققق ة مقققن  األيراق/اجتمقققاع األيقققراق ي
. ومققن املتوقققو إبققرام اتفققاق الب ققد املضققيت وتوقيلققه ل ققول الققدورة (111)2015 /ديسققمربكققانون األول

مل ومقاق متل اقة بتنظقيم القدورة  FCCC/SBI/2015/2الثانية واألربلني ل ديلة الفرعية. وترد ي الوثياة 
ملؤ ر األيراق والدورة ا ادية عشرة ملؤ ر األيراق/اجتماع األيقراق، فضق ً عقن  ا ادية واللشرين

 مل وماق ل مساعدة ي التخايط لف اق انلااد الدوراق املاب ة وتنظيم اللم ية ا كومية الدولية.
يه ققب ي الققدورة ا اديقة واألربلققني ل ديلققة  مقا وسقتادم األمانققة ي  قق   القدورة، بنققاء ع قق  -84
يشقققمل تواقققيمل ايثقققار  مبقققا بشقققأن تققواتر وتنظقققيم القققدوراق، مقققن املل ومقققاق وحت قققي ً  فرعيققة، مزيقققداً ال

 .(112)امل تبة ي امليزانية
ي ققب ي الققدورة ا اديققة واألربلققني ل ديلققة الفرعيققة،  مققا ع قق  وسققتادم األمانققة، بنققاء أيضققاً  -85
 .(113)بشأن تلديل توقيت انتخاب الرئي  والتناوب ي الرئاسة من املل وماق وحت ي ً  مزيداً 
: ستدع  اريلة الفرعية إ  النظر ي املل وماق الواردة ي الوثياة ال  أعدق من اتجراء -86

أجل الدورة واختال أية إجراءاق تلترب ا مناسبة. وستدع  اريلة الفرعية، بصفة خاصة، إ  تادض 
ضققققيفة واأليققققراق واألمانققققة بشققققأن تنظققققيم الققققدورة ا اديققققة واللشققققرين ملققققؤ ر إر ققققاد إ  ا كومققققة امل

 األيراق والدورة ا ادية عشرة ملؤ ر األيراق/اجتماع األيراق.
FCCC/SBI/2015/2 Arrangements for intergovernmental meetings. Note by 

the Executive Secretary 

 <www.unfccc.int/6558>و <www.unfccc.int/8166> مل وماق إاافية

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية -15 

 2015-2014أدان المياانية لفترة السنتين  (أ) 

: سققيقهَلد  تاريققر يلققرض ع قق  الققدورة بشققأن حالققة املسققامهاق اتر ققادية مل ومققاق أساسققية -87
إ  الصققندوق االسققتلما: ل ميزانيققة األساسققية  2015أيار/مققايو  15املادمققة مققن األيققراق حقق  

ل تفاقيقققة والصقققندوق االسقققتلما: لسقققجل امللقققام ق القققدويل، وبشقققأن حالقققة املسقققامهاق الاوعيقققة 

__________ 

   .3، الفارة 19-/م أ28املارر  (111)

(112) FCCC/SBI/2014/21 128-124، الفاراق.  
(113) FCCC/SBI/2014/21 130، الفارة.  
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بقققاتجراءاق املاليقققة الققق  تاتضقققي مقققن  سقققتلمانية ل تفاقيقققة، عمققق ً املادمقققة إ   يقققو الصقققناديل اال
 األمينة التنفي ية إب مل األيراق لالة مسامهاهتا مرتني ع   األقل ي السنة.

باملل ومققاق املادمققة ي الوثققائل القق   : سققتدع  اريلققة الفرعيققة إ  اتحايققة ع مققاً اتجققراء -88
افية لاق ص ة تادمدا األمينة التنفي ية، وإ  التوصقية أية مل وماق  فوية إا وي أعدق ل دورة

مبشقققاريو ماقققرراق بشقققأن املسقققائل اتداريقققة واملاليقققة لينظقققر فيدقققا مقققؤ ر األيقققراق ي دورتقققه ا اديقققة 
 واللشرين ومؤ ر األيراق/اجتماع األيراق ي دورته ا ادية عشرة.

FCCC/SBI/2015/INF.8 Status of contributions as at 15 May 2015. Note by the 

secretariat 
 <www.unfccc.int/1065> مل وماق إاافية

 2017-2016المياانية البرنامجية لفترة السنتين  )ب( 

يه ققب ي الققدورة اللشققرين  مققا : سققتا ح األمانققة ي الققدورة، بنققاء ع قق مل ومققاق أساسققية -89
األيققققققراق، ميزانيققققققة برناجميققققققة لفقققققق ة  ملققققققؤ ر األيققققققراق والققققققدورة اللا ققققققرة ملققققققؤ ر األيراق/اجتمققققققاع

 .(114)2017-2016 السنتني
: سققققتدع  اريلققققة الفرعيققققة إ  النظققققر ي امليزانيققققة الربناجميققققة املا حققققة مققققن األمينققققة اتجققققراء -90

والتوصققية مبشققروع ماققرر ي  قق ا الصققدد لكققي ينظققر فيققه  2017-2016التنفي يققة لفقق ة السققنتني 
واللشرين ملقؤ ر األيقراق والقدورة ا اديقة عشقرة ملقؤ ر األيراق/اجتمقاع ويلتمد ي الدورة ا ادية 

إ  النظققر ي مندجيققة حتصققيل رسققوم لسققجل امللققام ق  األيققراق. وسققتدع  اريلققة الفرعيققة أيضققاً 
/اجتمقققاع مقققؤ ر األيراق دقققاالقققدويل هبقققدق التوصقققية مبشقققروع ماقققرر بشقققأن  ققق   املسقققألة لينظقققر في

 ا ادية عشرة. ويلتمد ا ي دورته األيراق
FCCC/SBI/2015/3 Proposed programme budget for the biennium 2016-2017. Note 

by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2015/3/Add.1 Proposed programme budget for the biennium 2016-2017. Note 

by the Executive Secretary. Addendum. Work programme of the 

secretariat for the biennium 2016-2017 

FCCC/SBI/2015/3/Add.2 Proposed programme budget for the biennium 2016-2017. Note 

by the Executive Secretary. Addendum. Activities to be funded 

from supplementary sources 

FCCC/SBI/2015/3/Add.3 Proposed programme budget for the biennium 2016-2017. Note 

by the Executive Secretary. Addendum. Trust Fund for the 

International Transaction Log 

__________ 

  .10، الفارة 10-/م أإ8، و10، الفارة 20-/م أ22املارران  (114)
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 <www.unfccc.int/1065> مل وماق إاافية

 مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياتها )ج( 

 ل ديلققة الفرعيققة أن تسققتلرض سققنوياً  : قققررق الققدورة ا اديققة واللشققرونمل ومققاق أساسققية -91
 .(115)مدام وعم ياق األمانة ي إيار   ا البند الفرعي من جدول األعمال

: سقققتدع  اريلقققة الفرعيقققة إ  النظقققر ي  ققق   املسقققألة وتاقققدض توصقققياق، حسقققب اتجقققراء -92
 االقتضاء.

 <www.unfccc.int/1065> مل وماق إاافية

  تنفيذ اتفاق المقر )د( 
عمققا أحققرز مققن تاققدم إاققاي ي تنفيقق   سققتادم ا كومققة املضققيفة واألمينققة التنفي يققة تاريققراً  -93

. وسقققتدع  اريلققة الفرعيقققة إ  النظقققر ي  ققق   املسققألة وتاقققدض توصقققياق، حسقققب (116)اتفققاق املاقققر
 االقتضاء.

 <www.unfccc.int/1065> مل وماق إاافية

 مسائل أضرى -16 
 البند من جدول األعمال أ  مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة. ستبحث ي إيار   ا -94

  إغ ق الدورة وتقرير الدورة -17 
مشروع تارير عن أعمال الدورة ويلرض ع ق  اريلقة الفرعيقة ي  ايقة القدورة لتنظقر  سيهلد -95

 فيه وتلتمد ، وسيل ن الرئي  بلدئ  عن إس ق الدورة.
    

__________ 

(115) FCCC/SBI/2004/19 105، الفارة.  
  .241، الفارة FCCC/SBI/2014/8ل وثياة  وفااً  (116)


