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*1515456*  

 الفرعية للتنفيذ الهيئة
 الدورة الثالثة واألربعون

 (1)2015كانون األول/ديسمرب   11 - تشرين الثاين/نوفمرب 30باريس، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 المسائل التنظيمية
    إقرار جدول األعمال

وشروحه جدول األعمال المؤقت  
 

 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  
  
 جدول األعمال المؤقت  -أوالا  

 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2
 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 
األطــــــراا   إطـــــار عم يــــــة الت يــــــيم  دورة الفريـــــا الاامــــــل املاــــــ  بـــــالت ييم املتاــــــدد )ج( 

 واالستاراض الدولية؛
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس. )د( 
 املا ومات امل دمة من األطراا املدرجة   املرفا األول لالتفاقية واستاراُض هذه املا ومات: -3
تني حالــة ت ــدس واســتاراض البالغــات الوطنيــة السادســة والت ــارير األو  لفــ ة الســن )أ( 

 امل دمة من األطراا املدرجة   املرفا األول لالتفاقية؛
__________ 

 تؤكد مواعيد أعمال الدورة الح اً. (1) 
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 ؛(2015-2014حمص ة اجلولة األو  من عم ية الت ييم واالستاراض الدولية ) )ب( 
تن ــي" ملاملبــادت التوجيإليــة اعــداد البالغــات الوطنيــة الــواردة مــن األطــراا املدرجــة  )ج( 

مبـــادت توجيإليـــة التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة   املرفـــا األول لالتفاقيـــة، اجلـــ ء الثـــاين: 
 ؛ااطارية بشأن تغري املناخ فيما يتا ا بت دس البالغات الوطنيةمل

درجـة الدفيئـة امل دمـة مـن األطـراا امل ت رير عن بيانات قوائم اجلـرد الوطنيـة لغـا ات )د( 
 ؛2013-1990  املرفا األول لالتفاقية عن الف ة 

اســبة الســنول املتا ــا بــاألطراا املدرجــة   املرفــا بــاء  وجــب ت ريــر التيميــل واح )ه( 
 .2015بروتوكول كيوتو عن عام 

 املا ومات امل دمة من األطراا غري املدرجة   املرفا األول لالتفاقية:  -4
رجـة   املرفـا املا ومات الواردة   البالغات الوطنيـة امل دمـة مـن األطـراا غـري املد )أ( 

 ؛(2)يةاألول لالتفاق
عمــل فريــا ا ــرباء االستشــارل املاــ  بالبالغــات الوطنيــة امل دمــة مــن األطــراا غــري  )ب( 

 املدرجة   املرفا األول لالتفاقية؛
 ت دس الدعم املايل والت  ؛ )ج(  
الت ـــارير املـــوج ة بشـــأن التح يـــل الت ـــ  ل ت ـــارير احددـــة لفـــ ة الســـنتني امل دمـــة مـــن  )د( 

 رجة   املرفا األول لالتفاقية.األطراا غري املد
 املسائل املتا  ة بآليات بروتوكول كيوتو:  -5
 استاراض طرائا وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ( 
 استاراض املبادت التوجيإلية ل تنفيذ املش ك؛  )ب( 
طرائــا ااســراو بتواصــل إصــدار ون ـــل حيــا ة واحتيــا  وحــدات  فــ  االنباادـــات  )ج( 

 بالتنفيذ املش ك؛ املتا  ة 
 ت رير مدير سيل املاامالت الدويل  وجب بروتوكول كيوتو. )د( 
  املسائل املتص ة بأقل الب دان منواً. -6
  طط التكيف الوطنية.  -7
 ت رير جلنة التكيف. -8
 طة بتأدريات تغري املناخ.ت رير ال ينة التنفيذية آللية وارسو الدولية املانية با سائر واألضرار املرتب -9

__________ 

البنــد   جــدول األعمــال، ولــذل  واألرباــني ل إليئــة الفرعيــة ل تنفيــذ ع ــا إدراج هــذا  ثانيــةتتوافــا اآلراء   الــدورة ال مل (2) 
ب ــم ما  ــاً. وقــررت اليئــة الفرعيــة، بنــاًء ع ــا اقــ اح مــن الــرئيس، إدراج هــذا البنــد   جــدول األعمــال املؤقــت لــدور ا 

 واألرباني. لثةالثا
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 تطوير التكنولوجيا ون  إلا وتنفيذ آلية التكنولوجيا: -10
الت ريــــــر الســــــنول املشــــــ ك ل ينــــــة التنفيذيــــــة املانيــــــة بالتكنولوجيــــــا ومركــــــ  و ــــــبكة  )أ( 

 تكنولوجيا املناخ؛
 برنامج بو نان االس اتييم املتا ا بن ل التكنولوجيا. )ب( 

 بناء ال درات: -11
 بناء ال درات  وجب االتفاقية؛ ()أ 
 ء ال درات  وجب بروتوكول كيوتو.بنا )ب( 

 تأدري تنفيذ تدابري التصدل: -12
 املنتدى وبرنامج الامل؛ )أ( 
 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  14املسائل املتا  ة بالف رة  )ب( 
 .10-/م أ1حر    تنفيذ امل رر الت دم ا )ج( 

 .2015-2013 استاراض الف ة -13
 انية وتغري املناخ.ال ضايا اجلنس -14
 ئل اادارية واملالية واملؤسسية:املسا -15
 ؛2015-2014ي انية لف ة السنتني أداء امل )أ( 
 .2014ت رير مراجاة احلسابات والبيانات املالية لاام  )ب( 

 .من االتفاقية 6 ت رير بشأن أنشطة أ رى: ت رير موج  عن احلوار الثالث بشأن املادة -16
 مسائل أ رى. -17
 ا تتام الدورة والت رير املتا ا هبا. -18

  
 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

 
 افتتاح الدورة -1 

 
)فييــــم(، الــــدورة الثالثــــة واألرباــــني ل إليئــــة الفرعيــــة  ســــيفتت" الــــرئيس، الســــيد أمينــــا يــــاوفويل -1

ل تنفيــذ )اليئــة الفرعيــة(   األســبوو األول مــن مــؤدر األمــم املتحــدة بشــأن تغــري املنــاخ الــذل ســيا د 
 .(3)فرنسا   باريس،
__________ 

 سُيا ن عن موعد ذل  ومكانه بشكل حمدد   الوقت املناسب. (3) 
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 المسائل التنظيمية -2 
 

 إقرار جدول األعمال )أ( 
نــة التنفيذيــة باتفــال مــل الــرئيس، مــن ســُيارض جــدول األعمــال املؤقــت، الــذل أعدتــه األمي -2

 أجل إقراره.
 
 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

ويُــــدعا  .(4)ستُنشــــر ع ــــا الصــــفحة الشــــبكية ا اصــــة بالــــدورة ما ومــــات مفصــــ ة عــــن أعمالــــا -3
والربنـــامج اليـــومم ل ـــدورة، وإ  االطـــالو بانتظـــام ع ـــا  (5)املنـــدوبون إ  الرجـــوو إ  اجلـــدول الـــ م  الاـــام

 ا ـــات الـــدائرة الت ف يونيـــة املغ  ـــة ملارفـــة اجلـــدول الـــ م  احـــدول ألعمـــال اليئـــة الفرعيـــة. ولالســـتفادة إ  
إغــالل الــدورة   املوعــد امل ــرر، ســي  ح رتســاء اجل ســات،  أقصــا حــد مكــن مــن وقــت التفــاوض، وكفالــة

طـــــراا وبطري ـــــة  ـــــفافة، نـُإُليـــــاً لكســـــب الوقـــــت   ســـــيال تنظـــــيم ج ســـــات الـــــدورة بالتشـــــاور مـــــل األ
 .(6)لص ة الصادرة عن اليئة الفرعيةجدولا ال م ، مل مراعاة االستنتاجات الساب ة ذات ا وحتديد

 املتوقـل   مـؤدر بـاريس،  ـو  لـرئيس اليئـة الفرعيـة، بوجـه  ـا ، لث ـل عـبء الامـل ونظـراً  -4
ل األطـــراا بطري ــة  ــفافة   الفـــ ة الســاب ة ل مــؤدر بشـــأن ا يــارات والفــر  املتاحـــة أن يتشــاور مــ

ـــل، حـــر الـــدورة الراباـــة واألرباـــني ل إليئـــة الفرعيـــة، النظـــر   باـــ  بنـــود جـــدول األعمـــال الـــ   لُيؤجو
ـــد بشـــأةا أل م ـــرر   الـــدورة احلاديـــة والاشـــرين  ملـــؤدر تتط ـــب مناقشـــة موضـــوعية وال يُتوقوـــل أن يُاتمم

األطـــراا أو الـــدورة احلاديـــة عشـــرة ملـــؤدر األطـــراا الاامـــل بوصـــفه اجتمـــاو األطـــراا   بروتوكـــول  
كيوتـو )مــؤدر األطراا/اجتمــاو األطــراا(. وســتحال البنــود الــ  مل  تــتم   الــدورة الثالثــة واألرباــني 

 دا  م اجلارل به الامل.ملشروو النظام الًا ل إليئة الفرعية إ  الدورات الالح ة ل نظر فيإلا، وف 
 
 دورة الفريق العامل المعني بالتقييم المتعدد األطراف في إطار عملية التقييم واالستعراض الدولية )ج( 

تنـدرج عم يــة الت يـيم املتاــدد األطـراا ضــمن عم يــة الت يـيم واالســتاراض الدوليـة الــ  أنشــئت    -5
ألطــــراا. و ــــرل  ــــالل دورات الفريــــا الاامــــل املاــــ  إطــــار اليئــــة الفرعيــــة مــــن أجــــل الب ــــدان املت دمــــة ا

بـــالت ييم املتاـــدد األطـــراا ت يـــيم متاـــدد األطـــراا ملـــدى إحـــرا  الب ـــدان املت دمـــة األطـــراا ت ـــدماً صـــوب 
حت يــا  فـــ  االنباادــات وإ التإلـــا املتصــ ني بأهـــدافإلا الكميـــة  فــ  االنباادـــات ع ــا نطـــال االقتصـــاد. 

 .(7)رة الساباة عشرة ملؤدر األطرااه الام ية   الدو وقد اعتمدت طرائا وإجراءات هذ
               وتســـــــــــتند اجلولـــــــــــة األو  مـــــــــــن عم يـــــــــــة الت يـــــــــــيم واالســـــــــــتاراض الدوليـــــــــــة، الـــــــــــ   ـــــــــــرى    -6

إ  الت ــــارير األو  لفــــ ة الســــنتني والبالغــــات الوطنيــــة السادســــة ل طــــراا  ،2015-2014الفــــ ة 
__________ 

 (4) <www.unfccc.int/9089>. 
 (5) <http://unfccc.int/files/8926>. 
 (6) FCCC/SBI/2014/8 ، 221-218الف رات. 
 .، املرفا الثاين17-/م أ2امل رر  (7) 
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املدرجـــة   املرفـــا األول لالتفاقيـــة. وع ـــدت الـــدورتان األو  والثانيـــة ل فريـــا الاامـــل املاـــ  بـــالت ييم 
 ـا التـوايل. ل إليئـة الفرعيـة، ع (9)والثانيـة واألرباـني (8)ة واألرباـنياملتادد األطراا أدناء الدورتني احلاديـ

وأدنـــاء الـــدورة الثالثـــة واألرباـــني ل إليئـــة الفرعيـــة، ســـتا د الـــدورة الثالثـــة والنإلائيـــة ل فريـــا الاامـــل املاـــ  
بــــالت ييم املتاــــدد األطــــراا   إطــــار اجلولــــة األو  مــــن عم يــــة الت يــــيم واالســــتاراض الدوليــــة، بشــــأن 

ستُنشــر ما ومـــات إضــافية عــن تنظـــيم . و (10)متاـــدد األطــراااً ب ــدين مــا  ال ينبغـــم ت ييمإلمــا ت ييمــ
 دورة الفريا الاامل   الصفحة الشبكية ل دورة الثالثة واألرباني ل إليئة الفرعية.

 
FCCC/SBI/2015/11 جدول األعمال املؤقت و روحه. مذكرة م دمة من األمينة التنفيذية 

   <www.unfccc.int/8451>و <www.unfccc.int/9089 > ما ومات إضافية
 انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس )د( 

ستنتخب اليئـة الفرعيـة نائـب رئيسـإلا وم ررهـا. وسـيظل أعضـاء املكتـب  ما ومات أساسية: -7
جــدياً   تر ــي"  احلــاليون   مناصــبإلم إ  حــني انتخــاب مــن د فإلــم. وتُــدعا األطــراا إ  النظــر

 نساء لشغل املناصب االنتخابية.
لفرعيــة مإلامإلــا  صــو  املســائل املتا  ــة بربوتوكــول كيوتــو، ُيســتااض وعنــدما دــاري اليئــة ا -8

عــن أل عضـــو مـــن أعضــاء املكتـــب ًثـــل دولــة طرفـــاً   االتفاقيـــة ولكنإلــا،   ذلـــ  الوقـــت، ليســـت 
 إضا  تنتخبه األطراا   بروتوكول كيوتو من بينإلا. طرفاً   بروتوكول كيوتو، باضو

إ  انتخـــاب أعضـــاء مكتبإلـــا   أقـــرب فرصـــة مكنـــة باـــد  ســـُتدعا اليئـــة الفرعيـــة ااجـــراء: -9
عنــد االقتضــاء، إ  انتخــاب أعضــاء إضــافيني ليح ــوا  اســتكمال املشــاورات. وســُتدعا اليئــة الفرعيــة،

   بروتوكول كيوتو. حمل نائب الرئيس و/أو امل رر الذل ًثل دولة طرفاً   االتفاقية وليس
 

 <www.unfccc.int/6558> ما ومات إضافية
   
المعلومات المقدمة من األطرراف المدرجرة فري المرفرق األول لقتفاقيرة واسرتعراض   -3 

هذه المعلومات
 

حالة تقديم واسرتعراض الالقغرات الوطنيرة السادسرة والتقرارير األولرة لفتررة السرنتين المقدمرة  )أ( 
 من األطراف المدرجة في المرفق األول لقتفاقية

قــرر مــؤدر األطــراا   دورتــه السادســة عشــرة أن األطــراا املدرجــة    ما ومــات أساســية: -10
املرفــا األول ينبغــم أن تاــ   املا ومــات امل دمــة   بالغا ــا الوطنيــة وأن ت ــدم ت ــارير لفــ ات ســنتني 

__________ 

 (8) FCCC/SBI/2014/21 ، 8و 7الف رتان. 
 (9) FCCC/SBI/2015/10 8و 7، الف رتان. 
 .<www.unfccc.int/8451>انظر  (10) 
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ــــوجم  ــــدعم املــــايل والتكنول ــــات و  ت ــــدس ال ــــا  فــــ  االنبااد بشــــأن مــــا أح رتــــه مــــن ت ــــدم   حت ي
ــــاء ع ــــا وا ــــة، بن ــــاء ال ــــدرات إ  األطــــراا غــــري املدرجــــة   املرفــــا األول لالتفاقي لــــدعم   بــــال بن

 .(11)ة املتا  ة باابالغ واالستاراضاملبادت التوجيإلية وااجراءات والتيارب احلالي
، 2014كـــــانون الثاين/ينـــــاير   1وطُ ـــــب إ  الب ـــــدان املت دمـــــة األطـــــراا أن ت ـــــدم،   ـــــول  -11

، 2015أي ول/ســـــبتمرب  1وحـــــر  .(12)لوطنيـــــة السادســـــة وت اريرهـــــا األو  لفـــــ ة الســـــنتنيبالغا ـــــا ا
مـــن الت ـــارير األو   43مـــن البالغـــات الوطنيـــة السادســـة، و 44ت  ـــت األمانـــة ونســـ ت اســـتاراض 

 من النماذج اجلدولية املوحدة املرتبطة بالت ارير األو  لف ة السنتني. 44لف ة السنتني، و
سُتدعا اليئة الفرعية إ  ااحاطـة ع مـاً  الـة ت ـدس واسـتاراض البالغـات الوطنيـة  ء:ااجرا -12

 السادسة والت ارير األو  لف ة السنتني.
 

FCCC/SBI/2015/INF.9 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> ما ومات إضافية
 (2015-2014محصلة الجولة األولة من عملية التقييم واالستعراض الدولية ) )ب( 

أنشــئت عم يــة الت يــيم واالســتاراض الدوليــة لتا يــ  قاب يــة م ارنــة اجلإلــود الــ   ما ومــات أساســية: -13
ــــات ع ــــا نطــــال  ــــة لتحديــــد و فــــ  االنبااد تبــــذلا ايــــل الب ــــدان املت دمــــة فيمــــا يتصــــل بأهــــدافإلا الكمي
االقتصاد. و  إطار هذه الام ية، تاد األمانة سـيالً لكـل طـرا يضـم ت ـارير استاراضـية متام ـة، والت ريـر 
املوج  ل إليئـة الفرعيـة، واألسـئ ة امل دمـة مـن األطـراا والـردود الـواردة ع يإلـا، وأل مالحظـات أ ـرى م دمـة 

 .(13)من الطـرا موضـوو االسـتاراض   غضـون  ـإلرين مـن دورة الفريـا الاامـل املاـ  التـابل ل إليئـة الفرعيـة
 .(14)حسب االقتضاءوستحيل اليئة الفرعية استنتاجا ا استناداً إ  السيالت املذكورة، 

طرفــاً مــدرجاً   املرفــا األول أدنــاء دور   41وقـُــي م مــن منظــور متاــدد األطــراا مــا بموعــه  -14
الفريــا الاامــل املاــ  بــالت ييم املتاــدد األطــراا، املا ــودتني  ــالل الــدورتني احلاديــة واألرباــني والثانيــة 

وتـــرد  ؛(15)  املوقـــل االكـــ وين لالتفاقيـــةواألرباـــني ل إليئـــة الفرعيـــة. وتتـــاح ســـيالت ت ـــ  األطـــراا 
لت ييمإلـا املتاـدد األطـراا   ت ريـر اليئـة الفرعيـة ذل الصـ ة. و  الـدورة الثالثـة  الت ـارير املـوج ةاً أيض

واألرباــني ل إليئــة الفرعيــة، ســُي يوم طرفــان إضــافيان ت ييمــاً متاــدد األطــراا ال تتــام اجلولــة األو  مــن 
 تاراض الدولية.عم ية الت ييم واالس

__________ 

 .40، الف رة 16-/م أ1امل رر  (11) 
 .13، الف رة 17-/م أ2امل رر ، و 16-/م أ9امل رر  (12) 
 .11، املرفا الثاين، الف رة 17-/م أ2امل رر  (13) 
 .12، املرفا الثاين، الف رة 17-/م أ2امل رر  (14) 
 (15) <www.unfccc.int/8451>. 
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وقــد بــدأت اليئــة الفرعيــة  ــالل دور ــا الثانيــة واألرباــني النظــر   حمصــ ة اجلولــة األو  مــن  -15
مــن  16)ج( و10عم يـة الت يــيم واالســتاراض الدوليــة لكنإلــا مل تنتــه باــد مــن ذلــ . ووف ــاً ل مــادتني 

ل األعمــال املؤقــت ل ــدورة مشــروو النظــام الــدا  م اجلــارل بــه الامــل، أُدرجــت هــذه املســألة   جــدو 
 الثالثة واألرباني ل إليئة الفرعية.

ــــة  ااجــــراء: -16 ــــة األو  مــــن عم ي ــــة إ  مواصــــ ة نظرهــــا   حمصــــ ة اجلول ــــة الفرعي ســــتدعا اليئ
 الت ييم واالستاراض الدولية.

 
   <www.unfccc.int/8451> ما ومات إضافية

الوطنيرررة الرررواردة مرررن األطرررراف المدرجرررة فررري تنقررريا مالمالرررادج التوجيهيرررة إلعرررداد الالقغرررات  )ج( 
المرفرررق األول لقتفاقيرررةء الجررر:ء الثرررانيه مالرررادج توجيهيرررة التفاقيرررة األمرررم المتحررردة اإلطاريرررة 

 بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بتقديم الالقغات الوطنيةم
ل   اتف ـــت اليئـــة الفرعيــــة   دور ـــا الثانيـــة واألرباـــني ع ـــا أن تواصــــ ما ومـــات أساســـية: -17

دور ا الثالثـة واألرباـني عم إلـا بشـأن تن ـي" ملاملبـادت التوجيإليـة اعـداد البالغـات الوطنيـة الـواردة مـن 
الثـــاين: مبـــادت توجيإليـــة التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة  األطـــراا املدرجـــة   املرفـــا األول لالتفاقيـــة، اجلـــ ء

وســـوا تـــن " األمانـــة  .(17)، (16)ااطاريـــة بشـــأن تغـــري املنـــاخ فيمـــا يتا ـــا بت ـــدس البالغـــات الوطنيـــةمل
 املتا  ة بتن ي" هذه املبادت التوجيإلية. (18)وحتدل الورقة الت نية

سـتدعا اليئـة الفرعيـة إ  التوصـية بـالنظر   املبـادت التوجيإليـة املن حـة واعتمادهــا  ااجـراء: -18
   الدورة احلادية والاشرين ملؤدر األطراا.

 
FCCC/TP/2015/3 Revision of the “Guidelines for the preparation of national communications 

by Parties included in Annex I to the Convention, Part II: UNFCCC report-

ing guidelines on national communications”. Technical paper 

   <www.unfccc.int/1095> ما ومات إضافية
قرروائم الجرررد الوطنيررة لغررايات الدفيئررة المقدمررة مررن األطررراف الم درجررة فرري  تقريررر عررن بيانررات )د( 

 2013-1990المرفق األول لقتفاقية عن الفترة 
تاــد األمانــة ت ريــراً ســنوياً يتضــمن آ ــر املا ومــات املتا  ــة ببيانــات جــرد  ما ومــات أساســية: -19

لينظــر فيإلــا مــؤدر األطــراا واليئتــان غــا ات الدفيئــة امل دمــة مــن األطــراا املدرجــة   املرفــا األول، 
 .2013-1990ويغطم ت رير هذا الاام الف ة  .(19)الفرعيتان
__________ 

 (16) FCCC/SBI/2015/10 ، 16الف رة. 
 .18، الف رة 17-/م أ2امل رر  (17) 
 (18) FCCC/SBI/2015/10 ، 15الف رة. 
 .8-/م أ19امل رر  (19) 
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 سُتدعا اليئة الفرعية إ  ااحاطة ع ماً باملا ومات الواردة   الت رير. ااجراء: -20
 

FCCC/SBI/2015/21 National greenhouse gas inventory data for the period 1990–2013. 

Note by the secretariat 

   <www.unfccc.int/8812> ما ومات إضافية
تقريررر التجميرررم والمحاسرررالة السرررنوا المتعلرررق بررراألطراف الم درجرررة فررري المرفرررق بررراء بموجرررب  )ه( 

 2015بروتوكول كيوتو عن عام 
حُتــــــال إ  مــــــؤدر  (20)تنشــــــر األمانــــــة ت ــــــارير  ميــــــل وحماســــــبة ســــــنوية ما ومــــــات أساســــــية: -21

 األطراا/اجتماو األطراا وجلنة االمتثال وكل طرا ما .
   وتوصــية مــؤدر األطــراا/ 2015ســتدعا اليئــة الفرعيــة إ  النظــر   ت ــارير عــام  ااجــراء: -22

 باملا ومات الواردة فيإلا  الل دورته احلادية عشرة.اً اجتماو األطراا بأن حييط ع م
 

FCCC/KP/CMP/2015/6 Annual compilation and accounting report for Annex B 

Parties under the Kyoto Protocol for 2015. Note by the 

secretariat 

FCCC/KP/CMP/2015/6/Add.1 Annual compilation and accounting report for Annex B 

Parties under the Kyoto Protocol for 2015. Note by the 

secretariat. Addendum. Compilation and accounting 

information by Party 
   
 مدرجة في المرفق األول لقتفاقيةالمعلومات المقدمة من األطراف غير ال -4 

 
المعلومررات الررواردة فرري الالقغررات الوطنيررة المقدمررة مررن األطررراف غيررر المدرجررة فرري المرفررق  )أ( 

 األول لقتفاقية
اق حـت باـ  األطـراا،   الـدورة الراباـة والاشـرين ل إليئـة الفرعيـة، أن  ما ومات أساسية: -23

مـــن االتفاقيـــة،   املا ومـــات امل دمـــة مـــن األطـــراا غـــري  10مـــن املـــادة  2تنظـــر اليئـــة، وف ـــاً ل ف ـــرة 
 .(21)فاقية   ايل بالغا ا الوطنيةاملدرجة   املرفا األول لالت

ســـُتدعا اليئـــة الفرعيـــة إ  ت ـــدس توجيإلـــات بشـــأن كيفيـــة مواصـــ ة تطـــوير عم يـــة  ااجـــراء: -24
 دمـة مــن األطـراا غــري املدرجـة   املرفــا األول، الــواردة   البالغـات الوطنيــة املالنظـر   املا ومـات 

دــــــة 17-/م أ2مــــــل مراعــــــاة أجــــــ اء امل ــــــرر  ــــــاول الت ــــــارير احدو لفــــــ ة الســــــنتني واملشــــــاورات  الــــــ  تتن
 لتح يالت الدولية.وا

__________ 

 .1-/م أإ13امل رر  (20) 
 (21) FCCC/SBI/2006/11 32، الف رة. 
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عمررل فريررق الخالررراء االستشررارا المعنرري بالالقغررات الوطنيررة المقدمررة مررن األطررراف غيررر المدرجررة  )ب( 
 في المرفق األول لقتفاقية

قــرر مــؤدر األطــراا   دورتــه التاســاة عشــرة اســتمرار عمــل فريــا ا ــرباء  ما ومــات أساســية: -25
دمـــة مـــن األطـــراا غـــري املدرجـــة   املرفـــا األول لالتفاقيـــة االستشـــارل املاـــ  بالبالغـــات الوطنيـــة امل 

. ومث مــــا ط ــــب مــــؤدر األطــــراا، (22)2018إ  عــــام  2014ملــــدة نــــس ســــنوات دتــــد مــــن عــــام 
 ـــالل  ســـي دم فريـــا ا ـــرباء االستشـــارل ت ريـــراً مرح يـــاً عـــن عم ـــه إ  اليئـــة الفرعيـــة لكـــم تنظـــر فيـــه

 .(23)دور ا الثالثة واألرباني
ســــُتدعا اليئــــة الفرعيــــة إ  النظــــر   الت ــــارير املرح يــــة الــــواردة   الودــــائا املاــــدوة  اء:ااجــــر  -26

 ل دورة، وإ  ت دس توجيإلات إ  فريا ا رباء االستشارل، حسب االقتضاء.
 

FCCC/SBI/2015/18 Progress report on the work of the Consultative Group of Experts 

on National Communications from Parties not included in Annex I 

to the Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/17 Progress report on the work of the Consultative Group of Experts 

on National Communications from Parties not included in Annex I 

to the Convention: report on the training workshop for the African 

region on the preparation of biennial update reports. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2015/20 Progress report on the work of the Consultative Group of Experts 

on National Communications from Parties not included in Annex I 

to the Convention: report on the regional training workshops on 

vulnerability and adaptation assessment. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/INF.13 Progress report on the work of the Consultative Group of Experts 

on National Communications from Parties not included in Annex I 

to the Convention: technical report on experiences of, and lessons 

learned by, Parties not included in Annex I to the Convention in 

using the guidelines for the preparation of national 

communications. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/2608> ما ومات إضافية

 
  

__________ 

 .1، الف رة 19-/م أ19امل رر  (22) 
 .7، الف رة 19-/م أ19امل رر  (23) 
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 تقديم الدعم المالي والتقني )ج( 
ي ــدم مرفــا البيئــة الاامليــة، بوصــفه كيانــاً تشــغي ياً لتليــة املاليــة لالتفاقيــة،  ما ومــات أساســية: -27

دــة امل دمــة مــن األطــراا لفــ ة الســنتني  الــدعم املــايل مــن أجــل إعــداد البالغــات الوطنيــة والت ــارير احدو
 غري املدرجة   املرفا األول.

وســــي دم مرفــــا البيئــــة الاامليــــة ما ومــــات عــــن أنشــــطته املتا  ــــة ب عــــداد البالغــــات الوطنيــــة  -28
  ا فيإلا ما ومات بشأن ما ي م: ،(24)لف ة السنتني والت ارير احددة

ت ـــدس التمويـــل وصـــرا تـــاريل ط ـــب احلصـــول ع ـــا التمويـــل وتـــاريل املواف ـــة ع ـــا  ( )أ 
 ؛(25)املبالغ

التــاريل الت ــرين لالنتإلــاء مــن مشــاريل البالغــات الوطنيــة، والتــاريل الت ــرين لت ــدًإلا  ( )ب 
 .(26)  صيغتإلا النإلائية إ  األمانة

وســي دم املرفــا أيضــاً،   ت ريــره إ  مــؤدر األطــراا   دورتــه احلاديــة والاشــرين، ما ومــات  -29
تاحـــة لتســـإليل حصـــول األطـــراا غـــري املدرجـــة   املرفـــا األول ع ـــا التمويـــل مـــن عـــن ااجـــراءات امل

 .(27)أجل إعداد بالغا ا الوطنية وعدد من ت اريرها احددة لف ة السنتني بت دس ط ب واحد
ســـُتدعا اليئـــة الفرعيـــة إ  النظـــر   املا ومـــات الـــواردة   الودـــائا املاـــدة ل ـــدورة،  ااجـــراء: -30

 البيئة الااملية، حسب االقتضاء. وصيات إ  مرفاوت دس ت
 

FCCC/SBI/2015/INF.15 Information provided by the Global Environment Facility on its 

activities relating to the preparation of national communications 

and biennial update reports. Note by the secretariat  

FCCC/CP/2015/4 Report of the Global Environment Facility to the Conference of 

the Parties. Note by the secretariat 

   <www.unfccc.int/6921> ما ومات إضافية
التقررارير المرروج:ة بشررأن التحليررل التقنرري للتقررارير المحدثررة لفترررة السررنتين المقدمررة مررن األطررراف  )د( 

 المدرجة في المرفق األول لقتفاقيةغير 
اعتمـد مـؤدر األطـراا   دورتــه السـاباة عشـرة الطرائـا واملبـادت التوجيإليــة  ما ومـات أساسـية: -31

ل ت ـــارير احددـــة لفـــ ة اً ت نيـــ ويشـــمل هـــذا ااجـــراء حت ـــيالً  .(28)اجـــراء املشـــاورات والتح ـــيالت الدوليـــة
__________ 

 (24) FCCC/SBI/2015/10 22، الف رة. 
 (25) FCCC/SBI/2015/10 22، الف رة. 
 (26) FCCC/SBI/2014/21 30، الف رة. 
 (27) FCCC/SBI/2014/21 35، الف رة. 
 ، املرفا الرابل.17-/م أ2امل رر  (28) 
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عنــه ت ريــر مــوج  بشــأن كــل ت ريــر حمــدل لفــ ة الســنتني جــرى  الســنتني ينيــ ه فريــا مــن ا ــرباء وســينبثا
 .(30)وست دوم إ  اليئة الفرعية (29)ت دًه. وستتاح الت ارير املوج ة   موقل االتفاقية الشبكم

 سُتدعا اليئة الفرعية إ  ااحاطة ع ماً بالت ارير املوج ة عند وضل استنتاجا ا. ااجراء: -32
 

    <www.unfccc.int/8621> ما ومات إضافية
 المسائل المتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو -5 

 
 استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة )أ( 

اعتمــد مــؤدر األطراا/اجتمــاو األطــراا   دورتــه األو  طرائــا وإجــراءات  ما ومــات أساســية: -33
آلليـــة التنميـــة النظيفـــة. واســـتإل ت اليئـــة الفرعيـــة   دور ـــا التاســـاة والثالدـــني النظـــر   التاـــديالت املمكـــن 

ني، وواصـــ ت نظرهـــا   ذلـــ    دورا ـــا األرباـــ ،(31)إد الـــا ع ـــا طرائـــا وإجـــراءات آليـــة التنميـــة النظيفـــة
ومل تفــ  املشــاورات الــ  جــرت  ــالل الــدورة الثانيــة واألرباــني  .(32)واحلاديــة واألرباــني، والثانيــة واألرباــني
 الـــــدا  م النظـــــام مشـــــروو مـــــن 16و( ج)10 بال اعـــــدتني وعمـــــالً  ل إليئـــــة الفرعيـــــة إ  أل اســـــتنتاجات.

 .واألرباني الثالثة ل دورة املؤقت األعمال جدول   املسألة هذه تُدرج به، املامول
سُتدعا اليئة الفرعيـة إ  إكمـال عم إلـا بشـأن هـذه املسـألة وإعـداد مشـروو م ـرر   ااجراء: -34

 كم ينظر فيه مؤدر األطراا/اجتماو األطراا وياتمده   دورته احلادية عشرة.
 

   <www.unfccc.int/1673> ما ومات إضافية
 المشترك استعراض المالادج التوجيهية للتنفيذ )ب( 

اعتمــد مــؤدر األطراا/اجتمــاو األطــراا   دورتــه األو  املبــادت التوجيإليــة  ما ومــات أساســية: -35
. واســـتإل ت اليئـــة الفرعيـــة   دور ـــا (33)مـــن بروتوكـــول كيوتـــو )التنفيـــذ املشـــ ك( 6املتا  ـــة بتنفيـــذ املـــادة 

هــذا االســتاراض   دورا ــا األرباــني، ، وواصــ ت (34)التاســاة والثالدــني اســتاراض هــذه املبــادت التوجيإليــة
 .(35)واحلادية واألرباني، والثانية واألرباني

__________ 

 (29) <www.unfccc.int/8621>. 
 .11، املرفا، الف رة 19-/م أ20، وامل رر 5و 4)أ( و3، املرفا الرابل، الف رات 17-/م أ2امل رر  (30) 
 .8-/م أإ5امل رر  (31) 
 (32) FCCC/SBI/2014/8 و46، الف رة ،FCCC/SBI/2014/21 و52، الف رة ،FCCC/SBI/2015/10 ع ا التوايل. 31، الف رة 
 .1-/م أإ9امل رر  (33) 
 .8-/م أإ6امل رر  (34) 
 (35) FCCC/SBI/2014/8 و50، الف رة ،FCCC/SBI/2014/21 و54، الف رة ،FCCC/SBI/2015/10 ع ا التوايل. 36، الف رة 



 FCCC/SBI/2015/11 

 

12/23 GE.15-15456 

 

واتف ـــت اليئـــة الفرعيـــة   دور ـــا الثانيـــة واألرباـــني ع ـــا مواصـــ ة النظـــر   هـــذه املســـألة    -36
ة املشــاورات غــري الر يــاً دور ــا الثالثــة واألرباــني ع ــا أســاي نــر مشــروو امل ــرر الــذل اق حــه ميســر 

 .FCCC/SBI/2015/L.5بشأن هذا البند الفرعم من جدول األعمال، والوارد   مرفا الودي ة 

ســــُتدعا اليئــــة الفرعيــــة إ  إكمــــال استاراضــــإلا ل مبــــادت التوجيإليــــة ل تنفيــــذ املشــــ ك،  ااجــــراء: -37
 ة عشرة.وإعداد مشروو م رر كم ينظر فيه مؤدر األطراا/اجتماو األطراا وياتمده   دورته احلادي

 
   <www.unfccc.int/1673> ما ومات إضافية

طرائررق اإلسررراو بتواصررل إصرردار ونقررل حيرراية واحتيرراي وحرردات مفررق االنالعاثررات المتعلقررة  )ج( 
 بالتنفيذ المشترك

لطـــرا مـــدرج   املرفـــا  ،(36)ال  ـــو ، وف ــاً ل مبـــادت التوجيإليـــة احلاليــة ما ومــات أساســـية: -38
لديه الت امـات م يـدة   املرفـا بـاء لربوتوكـول كيوتـو أن يصـدر وحـدات  فـ  االنباادـات  (37)األول

وين ـــل حيا  ـــا وحيتا هـــا   إطـــار التنفيـــذ املشـــ ك إال باـــد حســـاب الكميـــة املســـندة إليـــه وتســـيي إلا 
وباـــد إصـــدار وحــــدات الكميـــة املســــندة ووحـــدات اا الـــة ا اصــــة بـــه. واســــتإل ت اليئـــة الفرعيــــة   

ااســـراو بتواصـــل إصـــدار ون ـــل حيـــا ة واحتيـــا  وحـــدات   ـــا التاســـاة والثالدـــني نظرهـــا   طرائـــادور 
واســتمر النظــر   هــذه  .(38) فــ  االنباادــات   إطــار التنفيــذ املشــ ك املتا ــا بفــ ة االلتــ ام الثانيــة

عيـــة. واتف ـــت اليئـــة املســـألة   الـــدورات األرباـــني، واحلاديـــة واألرباـــني، والثانيـــة واألرباـــني ل إليئـــة الفر 
الفرعية   دور ا الثانيـة واألرباـني ع ـا مواصـ ة مناقشـة هـذه املسـألة   دور ـا الثالثـة واألرباـني ع ـا 

FCCC/SBI/2015/L.2أساي نر مشروو امل رر الوارد   مرفا الودي ة 
(39). 

مشـروو م ـرر كـم سُتدعا اليئة الفرعية إ  إكمال نظرهـا   هـذه املسـألة وإعـداد  ااجراء: -39
 ينظر فيه مؤدر األطراا/اجتماو األطراا وياتمده   دورته احلادية عشرة.

 
   <www.unfccc.int/1673> ما ومات إضافية

 تقرير مدير سجل المعامقت الدولي بموجب بروتوكول كيوتو )د( 
ط ـــب مـــؤدر األطراا/اجتمـــاو األطـــراا   دورتـــه األو  إ  اليئـــة الفرعيـــة  ما ومـــات أساســـية: -40

 أن تنظـــر   الت ـــارير الســـنوية ملـــدير ســـيل املاـــامالت الـــدويل، لكـــم تط ـــب إ  مـــؤدر األطراا/اجتمـــاو
 .(40)التاألطراا ت دس توجيإلات بشأن تشغيل نظم السي

__________ 

 ، املرفا.1-/م أإ9 رر امل (36) 
 من بروتوكول كيوتو. 1من املادة  7مث ما ياروا   الف رة  (37) 
 .16، الف رة 8-/م أإ1وف اً ل م رر  (38) 
 (39) FCCC/SBI/2014/8 و60، الف ـــــــرة ،FCCC/SBI/2014/21 و57، الف ـــــــرة ،FCCC/SBI/2015/10 ع ـــــــا  38، الف ـــــــرة

 التوايل.
 .11الف رة ، 1-/م أإ12امل رر  (40) 
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بت ريـــر مـــدير ســـيل املاـــامالت الـــدويل اً ســـُتدعا اليئـــة الفرعيـــة إ  ااحاطـــة ع مـــ ااجـــراء: -41
 .2015لاام 
 

FCCC/SBI/2015/INF.12 Annual report of the administrator of the international transaction 

log under the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

    <www.unfccc.int/4065> ما ومات إضافية
المسائل المتعلقة بأقل الاللدان نمواا  -6 

 
قــرر مــؤدر األطــراا أن يســتارض،   دورتــه احلاديــة والاشــرين، الت ــدم  ما ومــات أساســية: -42

الــذل أحــر ه فريــا ا ــرباء املاــ  بأقــل الب ــدان منــواً )فريــا ا ــرباء( وا تصاصــاته واحلاجــة إ  اســتمراره 
ا ــــاذ ااجــــراءات وا طـــوات الال مــــة لشــــروو اليئــــة اً وقـــرر أيضــــ .(41)وأن ياتمـــد م ــــرراً هبــــذا الشــــأن

واســُتكمل االســـتاراض وأوصــت اليئـــة  .(42)ة   ذلـــ  االســتاراض   دور ـــا الثانيــة واألرباـــنيالفرعيــ
بشــأن دديــد واليــة فريــا ا ــرباء، لكــم ينظــر فيــه  (43)الفرعيــة   دور ــا الثانيــة واألرباــني  شــروو م ــرر

 مؤدر األطراا وياتمده   دورته احلادية والاشرين.
تشـــــرين  16إ   13الاشـــــرون لفريـــــا ا ـــــرباء   الفـــــ ة مـــــن وســـــُيا د االجتمـــــاو الثـــــامن و  -43

ـــــة  2015األول/أكتـــــوبر  ـــــة الفرعيـــــة   دور ـــــا الثاني ــــــر. وط بـــــت اليئ ـــــة أنتننـــــاريفو،  دغش ـ   مدين
واألرباني إ  فريـا ا ـرباء إعـداد ورقـة ما ومـات عـن ماـرض  طـط التكيـف الوطنيـة، الـذل ع ـد   

التدريبيــة ااق يميــة املتا  ـة  طــط التكيــف الوطنيــة، الــ  كــان  ، وح  ــات الامــل2015نيسـان/أبريل 
الدا منإلا التاريـف بـا ربات واملمارسـات اجليـدة والـدروي املسـتفادة   مااجلـة مسـألة التكيـف   

وط بت اليئـة الفرعيـة   دور ـا الثانيـة واألرباـني أيضـاً إ  فريـا ا ـرباء أن ي ـدم  .(44)أقل الب دان منواً 
ل طري ـة الــ  اسـتياب هبــا لـدعو ا إ  أن يواصــل التاـاون مــل اً رقـة املا ومـات الــ  سـيادها ســرد  و 

الصـــندول األ ضـــر ل منـــاخ فيمـــا دـــر النظـــر   أفضـــل الســـبل لـــدعم الب ـــدان الناميـــة األطـــراا   
مــن أجــل عم يــة صــياغة وتنفيــذ  طــط  الوصــول إ  التمويــل امل ــدم مــن الصــندول األ ضــر ل منــاخ

 يف الوطنية.التك
ســُتدعا اليئــة الفرعيــة إ  النظــر   الودــائا الــ  أعــدت لــذه الــدورة وت ــدس م يــد  ااجــراء: -44

 من التوجيإلات إ  فريا ا رباء، حسب االقتضاء.
    

__________ 

 .8، الف رة 16-/م أ6 امل رر (41) 
 .9، الف رة 16-/م أ6 امل رر (42) 
 (43) FCCC/SBI/2015/L.13/Add.1. 
 (44) FCCC/SBI/2015/10 62، الف رة. 
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FCCC/SBI/2015/19 Report on the 28
th

 meeting of the Least Developed Countries 

Expert Group. Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2015/INF.14 Information paper on the NAP Expo and the regional training 

workshops on national adaptation plans: experiences, good 

practices and lessons learned in addressing adaptation in the least 

developed countries. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7568>و <www.unfccc.int/7504> ما ومات إضافية
    <www.unfccc.int/8425>و

 مطط التكيف الوطنية -7 
 

نظـرت  ،(45)بناء ع ا مـا طُ ـب   الـدورة السـاباة عشـرة ملـؤدر األطـراا ما ومات أساسية: -45
اليئــة الفرعيــة  ــالل دور ــا الثانيــة واألرباــني   رصــد وت يــيم الت ــدم احــر    عم يــة صــياغة وتنفيــذ 
ـــة، وقـــررت مواصـــ ة النظـــر   هـــذه املســـألة   دور ـــا الثالثـــة واألرباـــني ع ـــا   طـــط التكيـــف الوطني

، وهبــــدا التوصــــية  شــــروو FCCC/SBI/2015/10رات الــــواردة   املرفــــا الثــــاين ل ودي ــــة أســــاي املــــذك
 .(46)تمده   دورته احلادية والاشرينم رر كم ينظر فيه مؤدر األطراا ويا

ســُتدعا اليئــة الفرعيــة إ  إكمــال نظرهــا   هــذه املســألة، والتوصــية  شــروو م ــرر   ااجــراء: -46
 اا وياتمده   دورته احلادية والاشرين.كم ينظر فيه مؤدر األطر 

 
FCCC/SBI/2015/19 Report on the 28

th
 meeting of the Least Developed Countries 

Expert Group. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2015/4 Report of the Global Environment Facility to the Conferencev 

of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2015/3 Report of the Green Climate Fund to the Conference of the 

Parties. Note by the secretariat 

FCCC/SB/2015/2 Report of the Adaptation Committee 

FCCC/SBI/2015/INF.11 Progress in the process to formulate and implement national 

adaptation plans. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/INF.14 Information paper on the NAP Expo and the regional training 

workshops on national adaptation plans: experiences, good 

practices and lessons learned in addressing adaptation in the 

least developed countries. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7279>و <www.unfccc.int/7500> ما ومات إضافية

__________ 

 .37، الف رة 17-/م أ5 امل رر (45) 
 (46) FCCC/SBI/2015/10 76، الف رة. 
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 تقرير لجنة التكيف -8 
 

ط ـب مـؤدر األطـراا   دورتـه السـاباة عشـرة إ  جلنـة التكيعـف أن تاـد  ما ومات أساسية: -47
 .(47)ليه عن طريا اليئتني الفرعيتنيت ارير سنوية ت دمإلا إ

: حيـــث ُع ـــد 2015وكـــان مـــن املخطـــط ع ـــد اجتمـــاعني عـــاديني ل ينـــة التكيـــف   عـــام  -48
االجتمـــــاو الثـــــامن   الفـــــ ة  ـــــباي/فرباير، وســـــُيا د  27إ   24االجتمـــــاو الســـــابل   الفـــــ ة مـــــن 

ح  ـــة عمـــل بشـــأن  ،(48)أي ول/ســـبتمرب. وع ـــدت ال ينـــة، فيمـــا دـــر  طـــة عم إلـــا 12إ   9 مـــن
اً ( وســتا د اجتماعــ2015آذار/مــاري  4-2وســائل التنفيــذ مــن أجــل حتســني إجــراءات التكيــف )
 (.2015أي ول/سبتمرب  8و 7ل خرباء بشأن تا ي  سبل الايش والتنوو االقتصادل )

جلنـــة التكيـــف لـــدعوة مـــن اليئـــة الفرعيـــة   دور ـــا األرباـــني  اســـتيابت وإضـــافة إ  ذلـــ ، -49
لتبــادل ا ــربات واملمارســات اجليــدة والــدروي  (49)ونظمــت، بالتاــاون مــل فريــا ا ــرباء، ح  ــة عمــل

املســتفادة والثغــرات واالحتياجــات   عم يــة صــياغة وتنفيــذ  طــط التكيــف الوطنيــة. وع ــدت ح  ــة 
. وع ــدت ح  ـة الامـل هــذه وايـل االجتماعــات 2015نيسـان/أبريل  17و 16ل هـذه يــومم الامـ

   بون، بأملانيا. 2015ال  نظمتإلا جلنة التكيف  الل عام 
وســـت دم جلنـــة التكيـــف   ت ريرهـــا، بنـــاء ع ـــا الـــدعوة الـــ  وجإلتإلـــا إليإلـــا اليئـــة الفرعيـــة    -50

طري ــة الــ  اســتيابت هبــا لــدعوة اليئــة الفرعيــة إ  مواصــ ة دور ــا الثانيــة واألرباــني، ما ومــات عــن ال
التاـــاون مـــل الصـــندول األ ضـــر ل منـــاخ فيمـــا دـــر النظـــر   أفضـــل طري ـــة لـــدعم الب ـــدان الناميـــة 

مــن أجــل عم يــة صــياغة  األطــراا   احلصــول ع ــا التمويــل امل ــدم مــن الصــندول األ ضــر ل منــاخ
 .(50)ط التكيف الوطنيةوتنفيذ  ط

ســـُتدعا اليئـــة الفرعيـــة ل تنفيـــذ واليئـــة الفرعيـــة ل مشـــورة الا ميـــة والتكنولوجيـــة إ   جـــراء:اا -51
النظــر   ت ريــر جلنــة التكيــف والتوصــية  شــروو اســتنتاجات أو مشــروو م ــرر ينبثــا عــن تنفيــذ  طــة 

 عم إلا كم ينظر فيه مؤدر األطراا وياتمده   دورته احلادية والاشرين.
 

FCCC/SB/2015/2 Report of the Adaptation Committee 

 <www.unfccc.int/6053> ما ومات إضافية

 
  

__________ 

 .96، الف رة 17-/م أ2 امل رر (47) 
 .<unfccc.int/7517>متاحة   املوقل التايل:  (48) 
 (49) FCCC/SBI/2014/8 106، الف رة. 
 (50) FCCC/SBI/2015/10 72و 71، الف رتان. 
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تقريررر اللجنررة التنفيذيررة اليررة وارسررو الدوليررة المعنيررة بالخسررائر واأل رررار المرتالطررة  -9 
 بتأثيرات تغير المناخ

 
وافــا مــؤدر األطــراا   دورتــه الاشــرين ع ــا  طــة الامــل األوليــة لفــ ة  ما ومــات أساســية: -52

الســــنتني ل ينــــة التنفيذيــــة آلليــــة وارســــو الدوليــــة املانيــــة با ســــائر واألضــــرار املرتبطــــة بتــــأدريات تغــــري 
وط ــب إ  ال ينــة التنفيذيــة أن ت ــدام ت ريــراً ســنوياً إ  مــؤدر األطــراا عــن طريــا اليئتــني  .(51)املنــاخ
. وســـتا د ال ينـــة التنفيذيـــة اجتماعإلـــا األول   (52)فـــرعيتني، وأن تاـــد توصـــيات حســـب االقتضـــاءال

 أي ول/سبتمرب   بون. 26إ   24الف ة من 
ســُتدعا اليئتــان الفرعيتــان إ  النظــر   ت ريــر ال ينــة التنفيذيــة، والتوصــية  شــروو  ااجــراء: -53

استنتاجات أو مشروو م رر ينبثا عـن تنفيـذ  طـة عم إلـا كـم ينظـر فيـه مـؤدر األطـراا وياتمـده   
 دورته احلادية والاشرين.

 
FCCC/SB/2015/3 Report of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism 

for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts 

    <www.unfccc.int/6056>و <www.unfccc.int/7545> ما ومات إضافية
 تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا -10 

 
 بالتكنولوجيا ومرك: وشالكة تكنولوجيا المناخالتقرير السنوا المشترك للجنة التنفيذية المعنية  )أ( 

قرر مؤدر األطـراا   دورتـه الاشـرين أن تواصـل ال ينـة التنفيذيـة املانيـة  ما ومات أساسية: -54
بالتكنولوجيـــا ومركـــ  و ـــبكة تكنولوجيـــا املنـــاخ إعـــداد ت ريـــر ســـنول مشـــ ك عـــن أنشـــطتإلما وأدائإلمـــا 

 .(53)در األطراا عن طريا اليئتني الفرعيتنيملإلامإلما وأن يُ دوم هذا الت رير إ  مؤ 
وط ــب مــؤدر األطــراا   دورتــه الاشــرين إ  ال ينــة التنفيذيــة املانيــة بالتكنولوجيــا أن ت ــدم  -55

توجيإلـــات بشـــأن ســـبل ب ـــورة نتـــائج عم يـــات ت يـــيم االحتياجـــات التكنولوجيـــة، وبـــاأل ر  طــــط 
تنفيـذها، وأن ت ــدم ت ريــراً مرح يـاً عــن اســتنتاجا ا  الامـل التكنولوجيــة،   هيئــة مشـاريل ًكــن مــن م

 .(54)ة الثالثة واألرباني لكل منإلمااألولية إ  اليئتني الفرعيتني   الدور 
ســـُتدعا اليئتــــان الفرعيتـــان إ  النظــــر   الودـــائا الـــ  أعــــدت ل ـــدورة، والتوصــــية  ااجـــراء: -56

   دورته احلادية والاشرين.  شروو م رر لكم ينظر فيه مؤدر األطراا وياتمده
__________ 

 .1، الف رة 20-/م أ2 امل رر (51) 
 .4، الف رة 20-/م أ2 امل رر (52) 
 .4، الف رة 20-/م أ17 امل رر (53) 
 .13، الف رة 20-/م أ17 امل رر (54) 
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FCCC/SB/2015/1 Joint annual report of the Technology Executive Committee and 

the Climate Technology Centre and Network for 2015 

FCCC/SB/2015/INF.3 Guidance on enhanced implementation of the results of technology 

needs assessments: interim report by the Technology Executive 

Committee 

   <www.unfccc.int/ttclear> ما ومات إضافية
 برنامج بوينان االستراتيجي المتعلق بنقل التكنولوجيا )ب( 

دعــت اليئــة الفرعيــة   دور ــا الراباــة والثالدــني مرفــا البيئــة الاامليــة إ  ت ــدس  ما ومــات أساســية: -57
ت ــــارير عــــن الت ــــدم احــــر  فيمــــا يضــــط ل بــــه مــــن أنشــــطة مندرجــــة   إطــــار برنــــامج بو نــــان االســــ اتييم 

 .(55)لربنامجبن ل التكنولوجيا لتنظر فيه اليئة الفرعية   دورا ا، وذل  طوال مدة ا املتا ا
ورحبــت اليئــة الفرعيــة   دور ــا الثانيــة واألرباــني بالتاــاون بــني مركــ  و ــبكة تكنولوجيــا املنــاخ  -58

ومراكـــ  ن ـــل التكنولوجيـــا والتمويـــل ااق يميـــة الـــ  يـــدعمإلا مرفـــا البيئـــة الاامليـــة   إطـــار برنـــامج بو نـــان 
الــــدورة نفســــإلا مرفــــا البيئــــة الاامليــــة إ  أن ي ــــدم   ت ـــــاريره    الفرعيــــة اليئــــة ودعــــت االســــ اتييم.

 .(56)املرح ية امل ب ة ما ومات مفص ة إضافية عن تااونه اجلارل مل مرك  و بكة تكنولوجيا املناخ
بــالت رير املرح ــم ل ينــة التنفيذيــة املانيــة اً ورحبــت اليئــة الفرعيــة   دور ــا الثانيــة واألرباــني أيضــ -59

لوجيــا عــن ت يــيم برنــامج بو نــان االســ اتييم الــذل أُعــ  هبــدا تا يــ  فااليــة آليــة التكنولوجيــا. بالتكنو 
وأعربـــت عـــن تط اإلـــا لصـــدور الت ريـــر النإلـــائم ل ينـــة التنفيذيـــة املانيـــة بالتكنولوجيـــا عـــن نتـــائج الت يـــيم، 

 .(57)فرعيةثالثة واألرباني ل إليئة الالذل سيُ دوم إ  مؤدر األطراا عن طريا الدورة ال
ســــُتدعا اليئــــة الفرعيــــة إ  النظــــر   ت ريــــر مرفــــا البيئــــة الاامليــــة والت ريــــر النإلــــائم  ااجــــراء: -60

ل ينــة التنفيذيــة املانيــة بالتكنولوجيــا عــن ت يــيم برنــامج بو نــان االســ اتييم هبــدا حتديــد ااجــراءات 
 ااضافية املنبث ة عن الت ريرين، حسب االقتضاء.

 
FCCC/SBI/2015/16 Evaluation of the Poznan strategic programme on technology 

transfer: final report by the Technology Executive Committee 

FCCC/SB/2015/1 Joint annual report of the Technology Executive Committee and the 

Climate Technology Centre and Network for 2015 

FCCC/CP/2015/4  Report of the Global Environment Facility to the Conference of the 

Parties. Note by the secretariat 

 <http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program> ما ومات إضافية

 <www.unfccc.int/ttclear>و
__________ 

 (55) FCCC/SBI/2011/7 137، الف رة. 
 (56) FCCC/SBI/2015/10 79، الف رة. 
 (57) FCCC/SBI/2015/10 82، الف رة. 
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 بناء القدرات -11 
 

 بموجب االتفاقيةبناء القدرات  )أ( 
اتف ــت اليئــة الفرعيــة   دور ــا الثانيــة واألرباــني ع ــا أن تواصــل النظــر  ما ومــات أساســية: -61

ــــة   دور ــــا الثالثــــة واألرباــــني، ع ــــا أســــاي نــــر  ــــدان الناميــــة  وجــــب االتفاقي   بنــــاء قــــدرات الب 
FCCC/SBI/2015/L.15مشروو امل رر الوارد   املرفا الثاين ل ودي ة 

(58). 
واســــتإل ت اليئــــة الفرعيــــة   دور ــــا الثانيــــة واألرباــــني االســــتاراض الشــــامل الثالــــث لتنفيــــذ  -62
واتف ــــت ع ــــا مواصــــ ة النظــــر   ا تصاصــــات االســــتاراض  (59)بنــــاء قــــدرات الب ــــدان الناميــــة إطــــار
دور ــــــا الثالثــــــة واألرباــــــني ع ــــــا أســــــاي نــــــر مشــــــروو امل ــــــرر الــــــوارد   املرفــــــا األول ل ودي ــــــة   

FCCC/SBI/2015/L.15
(60). 

وُع ــد االجتمــاو الرابــل ملنتــدى ديربــان بشــأن بنــاء ال ــدرات  ــالل الــدورة الثانيــة واألرباــني  -63
 .(61)بشأن هذا االجتماوًا موج  اً  رير ل إليئة الفرعية. وسُتاد األمانة ت

ل مبا ـرة باـد إ  األمانـة تنظـيم ح  ـة عمـ وط بت اليئة الفرعية   دور ـا الثانيـة واألرباـني  -64
إحدى دورات الفريا الاامـل املخصـر املاـ   نإلـاج ديربـان ل امـل املاـ و  مـن أجـل مواصـ ة مناقشـة 

انـة إعـداد ت ريـر عـن إ  األماً السبل الكفي ة بتا ي  أنشطة بنـاء ال ـدرات. وط بـت اليئـة الفرعيـة أيضـ
 .(62)ح  ة الامل

ة النظــر   بنـــاء قــدرات الب ـــدان الناميــة  وجـــب ســُتدعا اليئـــة الفرعيــة إ  مواصـــ  ااجــراء: -65
 االتفاقية والتوصية  شروو م رر كم ينظر فيه مؤدر األطراا وياتمده   دورته احلادية والاشرين.

إ  إكمـــــال نظرهـــــا   ا تصاصـــــات االســـــتاراض الشـــــامل اً وســـــُتدعا اليئـــــة الفرعيـــــة أيضـــــ -66
ميــة والتوصــية  شــروو اســتنتاجات أو مشــروو م ــرر كــم الثالــث لتنفيــذ إطــار بنــاء قــدرات الب ــدان النا

 ينظر فيه مؤدر األطراا وياتمده   دورته احلادية والاشرين.
 

FCCC/SBI/2015/14 Summary report on the 4
th

 meeting of the Durban Forum on 

capacity-building. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/INF.16 Report on the workshop on potential ways to enhance capacity-

building activities. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7060>و <www.unfccc.int/1033> ما ومات إضافية

__________ 

 (58) FCCC/SBI/2015/10 87، الف رة. 
 .7، الف رة 17-/م أ13 امل رر (59) 
 (60) FCCC/SBI/2015/10 86، الف رة. 
 .147، الف رة 17-/م أ2 امل رر (61) 
 (62) FCCC/SBI/2015/10 ، 88الف رة. 
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 بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو )ب( 
اتف ــت اليئــة الفرعيــة   دور ــا الثانيــة واألرباــني ع ــا أن تواصــل النظــر  ما ومــات أساســية: -67

 .(63)و   دور ا الثالثة واألرباني  بناء قدرات الب دان النامية  وجب بروتوكول كيوت
واســتإل ت اليئــة الفرعيــة   دور ــا الثانيــة واألرباــني االســتاراض الشــامل الثالــث لتنفيــذ إطــار  -68

ب ــــدان الناميــــة واتف ــــت ع ــــا مواصــــ ة النظــــر   ا تصاصــــات االســــتاراض   دور ــــا بنــــاء قــــدرات ال
FCCC/SBI/2015/L.16الثالثة واألرباني ع ا أساي نر املشروو الوارد مرفا الودي ة 

(64). 
وط بــت اليئــة الفرعيــة   دور ــا الثانيــة واألرباــني إ  األمانــة تنظــيم ح  ــة عمــل مبا ــرة باــد  -69

ريا الاامـل املخصـر املاـ   نإلـاج ديربـان ل امـل املاـ و  مـن أجـل مواصـ ة مناقشـة إحدى دورات الف
السبل الكفي ـة بتا يـ  أنشـطة بنـاء ال ـدرات، ع ـا أـو مـا أعربـت عنـه األطـراا  ـالل ت ـ  الـدورة. 

   إ  األمانـة إعـداد ت ريـر عـن ح  ـة الامـل كـم تنظـر فيـه اليئـة الفرعيـةاً وط بـت اليئـة الفرعيـة أيضـ
 .(65)دور ا الثالثة واألرباني

ســُتدعا اليئـــة الفرعيــة إ  مواصـــ ة النظــر   بنـــاء قــدرات الب ـــدان الناميــة  وجـــب  ااجــراء: -70
بروتوكــول كيوتــو والتوصــية  شــروو م ــرر كــم ينظــر فيــه مــؤدر األطراا/اجتمــاو األطــراا وياتمــده   

 دورته احلادية عشرة.
إ  إكمـــــال نظرهـــــا   ا تصاصـــــات االســـــتاراض الشـــــامل اً وســـــُتدعا اليئـــــة الفرعيـــــة أيضـــــ -71

الثالــث لتنفيــذ إطــار بنــاء قــدرات الب ــدان الناميــة والتوصــية  شــروو اســتنتاجات أو مشــروو م ــرر كــم 
 ينظر فيه مؤدر األطراا/اجتماو األطراا وياتمده   دورته احلادية عشرة.

 
FCCC/SBI/2015/14 Summary report on the 4

th
 meeting of the Durban Forum on 

capacity-building. Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2015/INF.16 Report on the workshop on potential ways to enhance capacity-

building activities. Note by the secretariat 

    <www.unfccc.int/7060>و <www.unfccc.int/1033> ما ومات إضافية
 تأثير تنفيذ تدابير التصدا -12 

 
 المنتدى وبرنامج العمل )أ( 

ا تُــــتم اســــتاراض عمــــل املنتــــدى وبرنــــامج الامــــل املتا ــــا بتــــأدري تنفيــــذ  ما ومــــات أساســــية: -72
تـــــدابري التصـــــدل   الـــــدورة األرباـــــني لكـــــل مـــــن اليئـــــة الفرعيـــــة واليئـــــة الفرعيـــــة ل مشـــــورة الا ميـــــة 

__________ 

 (63) FCCC/SBI/2015/10 93، الف رة. 
 (64) FCCC/SBI/2015/10 92، الف رة. 
 (65) FCCC/SBI/2015/10 95و 94، الف رتان. 
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وناقشـــت األطـــراا، منـــذ الـــدورة احلاديـــة واألرباـــني لكـــل مـــن اليئتـــني الفـــرعيتني،  .(66)والتكنولوجيـــة
طري ـــة املضـــم قـــدماً بالامـــل املتا ـــا هبـــذه املســـألة. وقـــررت اليئتـــان الفرعيتـــان،  ـــالل الـــدورة الثانيـــة 

   FCCC/SB/2015/L.2واألرباـني لكــل منإلمـا، النظــر   نـر مشــروو امل ـرر الــوارد   مرفـا الودي ــة 
 .(67)ة الثالثة واألرباني لكل منإلمادور ال

، حســبما دعــت إليــه اليئتــان الفرعيتــان   الــدورة الثانيــة واألرباــني لكــل (68)و ــو  ل طــراا -73
ـــأدري تنفيـــذ تـــدابري التصـــدل  منإلمـــا، أن ت ـــدم آراءهـــا بشـــأن مواصـــ ة وضـــل برنـــامج الامـــل املتا ـــا بت

FCCC/SB/2015/L.2ة وطرائا تنفيذه ع ا النحو املفصل   مرفا الودي 
(69). 

سُتدعا اليئتـان الفرعيتـان إ  التوصـية  شـروو م ـرر بشـأن هـذه املسـألة كـم ينظـر  ااجراء: -74
 فيه مؤدر األطراا وياتمده   دورته احلادية والاشرين.

 
   <www.unfccc.int/4908> ما ومات إضافية

 بروتوكول كيوتومن  3من المادة  14المسائل المتعلقة بالفقرة  )ب( 
اتف ـــت اليئـــة الفرعيـــة   دور ـــا الثانيـــة واألرباـــني ع ـــا النظـــر   هـــذه  ما ومـــات أساســـية: -75

املسألة م  نة بالبند الفرعم املشـ ك بـني جـدويل أعمـال اليئتـني الفـرعيتني واملانـون ملاملنتـدى وبرنـامج 
اـني الاململ، وذل    منتدى مشـ ك بـني اليئتـني. كمـا اتف ـت اليئـة الفرعيـة   دور ـا الثانيـة واألرب

 .(70)بشأن كيفية تناول هذه املسألة ع ا مواص ة مشاورا ا   دور ا الثالثة واألرباني
 ستدعا اليئة الفرعية إ  االتفال ع ا كيفية تناول هذه املسألة. ااجراء: -76

 
 10-/م أ1التقدم المحري في تنفيذ المقرر  )ج( 

اتف ــت اليئــة الفرعيــة   دور ــا الثانيــة واألرباــني ع ــا النظــر   هــذه املســألة  ما ومــات أساســية: -77
م  نــة بالبنــد الفرعـــم املشــ ك بــني جـــدويل أعمــال اليئتـــني الفــرعيتني واملانــون ملاملنتـــدى وبرنــامج الامـــلمل، 

الثانيــــة  وذلــــ    إطــــار منتــــدى مشــــ ك بــــني اليئتــــني الفــــرعيتني. كمــــا اتف ــــت اليئــــة الفرعيــــة   دور ــــا
 .(71)ن كيفية تناول هذه املسألةواألرباني ع ا مواص ة مشاورا ا   دور ا الثالثة واألرباني بشأ

 ستدعا اليئة الفرعية إ  االتفال ع ا كيفية تناول هذه املسألة. ااجراء: -78

__________ 

 (66) FCCC/SBI/2014/8 و178، الف رة ،FCCC/SBSTA/2014/2،  99الف رة. 
 (67) FCCC/SBI/2015/10 109، الف رة. 
ال  ت دمإلا، تصـب" هـذه األ ـرية متاحـة ع ـا بوابـة االتفاقيـة ع ـا املوقـل الشـبكم   يرد قيام األطراا بتحميل اآلراء (68) 

 .<www.unfccc.int/5900>: التايل
 (69) FCCC/SBI/2015/10 108، الف رة. 
 (70) FCCC/SBI/2015/10 110، الف رة. 
 (71) FCCC/SBI/2015/10 111، الف رة. 
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 2015-2013استعراض الفترة  -13 
 

صـــورة دوريـــة مـــدى مالءمـــة الـــدا قـــرر مـــؤدر األطـــراا أن يســـتارض ب ما ومـــات أساســـية: -79
وذلــ   ســاعدة مــن اليئتــني  ،(72)الاــاملم الطويــل األجــل والت ــدم الاــام احــر  أــو حت يــا هــذا الــدا

 .(74)وبدعم من حوار ا رباء املنظم ،(73)الفرعيتني
ــــر حــــوار ا ــــرباء املــــنظم -80 ــــان النظــــر   ت ري ــــان الفرعيت ــــدأت اليئت ــــذل يتضــــمن  مياــــاً  ،(75)ب ال

وم خصـــاً ت نيـــاً ل ت ـــارير املـــوج ة عـــن اجتماعـــات حـــوار ا ـــرباء املـــنظم والت ـــارير امل دمـــة مـــن األطـــراا 
 واتف ــت اليئتــان الفرعيتــان،  ــالل الــدورة الثانيــة واألرباــني .(76)2015-2013بشــأن اســتاراض الفــ ة 

 .(77)الثالثة واألرباني لكل منإلمارة لكل منإلما، ع ا مواص ة النظر   هذه املسألة   الدو 
سُتدعا اليئتان الفرعيتـان إ  النظـر   هـذه املسـألة هبـدا إكمـال نظردـا وت ـدس  ااجراء: -81

 ت رير عن استنتاجا ما إ  مؤدر األطراا   دورته احلادية والاشرين.
 

    <www.unfccc.int/6998> ما ومات إضافية
 وتغير المناخالقضايا الجنسانية  -14 

 
لكـــم يتســـ  تا ـــب الت ـــدم احـــر  أـــو حت يـــا هـــدا التـــوا ن بـــني اجلنســـني  ما ومـــات أساســـية: -82

يتضـــمن ما ومـــات بشـــأن ال كيبـــة اً ســـنوياً ، ت ـــدم األمانـــة ت ريـــر 18-/م أ23الـــذل اعُتمـــد  وجـــب امل ـــرر 
 .(78)ل  حتضر دورات االتفاقيةفود اول و  ل إليئات املنشأة  وجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو اجلنسانية

وبنـاء ع ـا الط ـب امل ــدم  ـالل الـدورة الاشـرين ملــؤدر األطـراا، سـُتدرج األمانـة   الت ريــر  -83
الســـنول لـــذا الاـــام بشـــأن ال كيبـــة اجلنســـانية ما ومـــات عـــن تنفيـــذها ل م ـــررات الـــ  تتضـــمن ةيـــاً 

 .(79)وجب االتفاقيةنسانية ال ائمة  جنسانياً،  ا يتسا مل السياسات اجل
و ـــالل الـــدورة الثانيـــة واألرباـــني ل إليئـــة الفرعيـــة، نظمـــت األمانـــة، كيـــ ء مـــن برنـــامج عمـــل  -84

ليما املتا ا بال ضـايا اجلنسـانية، ح  ـة عمـل   فـ ة انا ـاد الـدورة لتنـاول مسـألة السياسـات املنا يـة 

__________ 

 .79، الف رة 18-أ /م1 ، وامل رر138، الف رة 16-/م أ1 امل رر (72) 
 .162، الف رة 17-/م أ2 امل رر (73) 
 .86و 85، الف رتان 18-/م أ1 امل رر (74) 
 (75) FCCC/SB/2015/INF.1. 
 .113، الف رة FCCC/SBI/2015/10، و37، الف رة FCCC/SBSTA/2015/2انظر الودي تني  (76) 
 .114، الف رة FCCC/SBI/2015/10، و38، الف رة FCCC/SBSTA/2015/2انظر الودي تني  (77) 
 .8، الف رة 18-/م أ23 امل رر (78) 
 .4، الف رة 20-/م أ18 امل رر (79) 
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وتطـــوير التكنولوجيـــا ون  إلـــا، وســـتاد الاامـــة املراعيـــة ل منظـــور اجلنســـاين، مـــل ال كيـــ  ع ـــا التخفيـــف 
 .(80)ثة واألربانيعن ح  ة الامل هذه لتنظر فيه اليئة الفرعية   دور ا الثالاً األمانة ت رير 

ســـتدعا اليئـــة الفرعيـــة إ  النظـــر   الت ـــارير املاـــدة ل ـــدورة وإ  ت ـــدس م يـــد مـــن  ااجـــراء: -85
 التوجيإلات، حسب االقتضاء.

 
FCCC/CP/2015/6 Report on gender composition. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2015/12 Report on the in-session workshop on gender-responsive climate 

policy with a focus on mitigation and technology development and 

transfer. Note by the secretariat 

    <www.unfccc.int/7516> ما ومات إضافية
 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية -15 

 
 2015-2014أداء المي:انية لفترة السنتين  )أ( 

أُعـــد لـــذه الـــدورة ت ريـــر عـــن أداء املي انيـــة وإعـــا  الـــربامج   األ ـــإلر الثمانيـــة  ما ومـــات أساســـية: -86
تشــــرين  15عشــــر األو  مــــن فــــ ة الســــنتني، وت ريــــر عــــن حالــــة املســــادات اار ــــادية ل طــــراا حــــر 

  الصــــندول االســــتئماين ل مي انيــــة األساســــية لالتفاقيــــة، والصــــندول االســــتئماين  2015نــــوفمرب /الثــــاين
 املاامالت الدويل، وحالة التربعات امل دمة إ  كافة الصناديا االستئمانية لالتفاقية.لسيل 
ة دـــائا املســـُتدعا اليئـــة الفرعيـــة إ  أن حتـــيط ع مـــاً باملا ومـــات الـــواردة   الو  ااجـــراء: -87 اـــدو

صــــــ ة م دمــــــة مــــــن األمينــــــة التنفيذيــــــة، وأن ت ــــــرر  ل ــــــدورة، وبــــــأل ما ومــــــات  ــــــفوية إضــــــافية ذات
جراءات الـ  قـد ي ـ م إدراجإلـا   مشـاريل امل ـررات املتا  ـة باملسـائل ااداريـة واملاليـة الـ  سُيوصـا اا

هبـــا كـــم ينظـــر فيإلـــا وياتمـــدها مـــؤدر األطـــراا   دورتـــه احلاديـــة والاشـــرين ومـــؤدر األطراا/اجتمـــاو 
 األطراا   دورته احلادية عشرة.

 
FCCC/SBI/2015/13 Budget performance for the biennium 2014–2015 as at 30 June 

2015. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2015/INF.17 Status of contributions as at 15 November 2015. Note by the 

secretariat 

   <www.unfccc.int/1065> ما ومات إضافية
 2014لعام تقرير مراجعة الحسابات والاليانات المالية  )ب( 

 .2014راجل ب س ُمراجام حسابات األمم املتحدة البيانات املالية لاام  ما ومات أساسية: -88
__________ 

 .11، الف رة 20-/م أ18 وف اً ل م رر (80) 
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ــــة إ  ااحاطــــة ع مــــاً باملا ومــــات امل دمــــة   الودي ــــة الــــ   ااجــــراء: -89 ــــة الفرعي ســــُتدعا اليئ
 أعدت ل دورة.

 
FCCC/SBI/2015/INF.10 Financial report and audited financial statements for the year 

2014 and report of the Board of Auditors 

     <www.unfccc.int/1065> ما ومات إضافية
مررن  6تقريررر بشررأن أنشررطة أمرررىه تقريررر مرروج: عررن الحرروار الثالرر  بشررأن المررادة  -16 

 االتفاقية
 

اعتمـــد مـــؤدر األطـــراا   دورتـــه الثامنـــة عشـــرة برنـــامج عمـــل الدوحـــة  ما ومـــات أساســـية: -90
وجـــرى احلـــوار  .(81)مـــن االتفاقيـــة، وأرســـا حـــواراً ســـنوياً لتا يـــ  الامـــل   هـــذا ا ـــال 6بشـــأن املـــادة 

مــن االتفاقيــة أدنــاء انا ــاد الــدورة الثانيــة واألرباــني ل إليئــة الفرعيــة، وركــ  ع ــا  6الثالــث بشــأن املــادة 
 والتدريب والتااون الدويل   هذين ا الني. التث يف
سُتدعا اليئـة الفرعيـة إ  ااحاطـة ع مـاً بـالت رير املـوج  الـذل سـتاده األمانـة عـن  ااجراء: -91

 من االتفاقية. 6احلوار الثالث املتا ا باملادة 
 

FCCC/SBI/2015/15 Summary report on the 3
rd

 Dialogue on Article 6 of the Convention. 

Note by the secretariat 

    <www.unfccc.int/8938>و <www.unfccc.int/8946> ما ومات إضافية
 مسائل أمرى -17 

 
سُتااجل   إطار هذا البند من جـدول األعمـال أل مسـائل أ ـرى حيي إلـا مـؤدر األطـراا    -92

   دورته احلادية عشرة إ  اليئة الفرعية. دورته احلادية والاشرين أو مؤدر األطراا/اجتماو األطراا
  
 وتقرير الدورة إغقق الدورة -18 

 
سُياد مشروو ت رير عن أعمال الدورة كـم تنظـر فيـه اليئـة الفرعيـة وتاتمـده   ةايـة الـدورة،  -93

 وباد ذل  يُا ن الرئيس إغالل الدورة.
 

__________ 

 .18-/م أ15 امل رر (81) 


