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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 من جدول األعمال 17البند 

 إغالق الدورة وتقرير الدورة

 واألربعين الثانية دورتها عن للتنفيذ الفرعية الهيئة تقرير مشروع  

 )غامبيا( يافاالسيد سيدات  املقرر:

 احملتويات

 [الحقا   ُتستكمل]

الدورة افتتاح -أولا  

 (األعمال جدول من 1 البند)

ُعقدت الدورة الثانية  واألربوةون ليئي ة  اليرعية  ليتنييةي )ااي ة  اليرعية ( ا مررةز املة  رات  -1
 .2015حزيران/يونيه  11إىل  1الواملي ا بون، أملانيا، ا اليرتة من 

 حزيةران/ 1وافتتح الدورة رئيس ااي   اليرعي ، السيد أمينا ياوفويل )فيجي(، يةو  االننة   -2
يونيةةةه، ورحةةة  ألميةةةو األاةةةراو واملةةةرا ب . ورحةةة  أياةةةا  بالسةةةيد سةةةيدات يافةةةا )غامبيةةةا( ب ةةةيته 
مقةةررا ، وأعةةر  عةةن أسةةئ نائةة  رئةةيس ااي ةة  اليرعيةة ، السةةيد غووعةةون  ةةن )ال ةة (، عةةن عةةد  

  كنه من حاور الدورة.
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 المسائل التنظيمية -ثانياا  
 (األعمال جدول من 2 البند)

األعمال جدول رإقرا

 (األعمال جدول من( أ)2 اليرعي البند)

حزيران/يونيةةه، ا مةيررة أعةةد ا  1نظةرت ااي ة  اليرعيةة ، ا جيسةتئا األوىل املوقةو ة ا  -3
 (.FCCC/SBI/2015/1األمين  التنيييي  تتامن جدول األعمال امل  ت وعروحه )

)أ( 4اجليسةة  نيسةةئا ب ةةيتته التاليةة ، مةةو إبقةةاع البنةةد اليرعةةي وأُ ةةرج جةةدول األعمةةال ا  -4
 مويقا :

 افتتاح الدورة. -1 

 املسائل التنظيمي : -2 

 إ رار جدول األعمال؛ )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ ) (  

 ورة اليريةةةل الوامةةةل املوةةةم بةةةالتقييم املتوةةةد  األاةةةراو ا إاةةةار عمييةةة   )ج(  
 ي .التقييم واالستوراض الدول

 واسةةتوراضُ  لالتيا يةة  األول املرفةةل ا املدرجةة  األاةةراو مةةن املقدمةة  املويومةةات -3 
 :املويومات هيه

دمي واسةةةتوراض البالغةةةات الوانيةةة  السا سةةة  والتقةةةارير األوىل تقةةة حالةةة  )أ(  
 ليرتة السنت  املقدم  من األاراو املدرج  ا املرفل األول لالتيا ي ؛

 ليةةةةرتة األوىل والتقةةةةارير السا سةةةة  الوانيةةةة  البالغةةةةات وتوليةةةةئ جتميةةةةو ( )  
 لالتيا ي ؛ األول املرفل ا املدرج  األاراو من املقدم  السنت 

تنقةةةةةيح داملبةةةةةا ة التوجيئيةةةةة  لعةةةةةدا  البالغةةةةةات الوانيةةةةة  الةةةةةوار ة مةةةةةن  (ج)  
األاةةةةراو املدرجةةةة  ا املرفةةةةل األول لالتيا يةةةة ، اجلةةةةزع الثةةةةا : مبةةةةا ة 

التيا ي  األمم املتحدة الااري  بشأن تتري املنةا  فيمةا يتويةل  توجيئي 
 بتقدمي البالغات الواني د؛

لتقيةةةةةةةيم واالسةةةةةةةتوراض الدوليةةةةةةة  ا عمييةةةةةةة  مةةةةةةةن األوىل اجلولةةةةةةة  حم ةةةةةةةي  ( )  
(2014-2015.) 

 املويومات املقدم  من األاراو غري املدرج  ا املرفل األول لالتيا ي : -4 
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املويومةةةات الةةةةوار ة ا البالغةةةات الوانيةةةة  املقدمةةة  مةةةةن األاةةةراو غةةةةري  )أ(  
)أُبقي هيا البنةد اليرعةي مةن جةدول  لالتيا ي املدرج  ا املرفل األول 

 ؛األعمال مويقا (

 .والتقم املايل الدعم تقدمي ) (  

 املسائل املتويق  بآليات بروتورول ريوتو: -5 

 آلي  التنمي  النظيي ؛ استوراض ارائل وإجراعات )أ(  

 استوراض املبا ة التوجيئي  ليتنييي املشرتك؛ ) (  

ارائةل السةراب بتوا ةةل إ ةدار ونقةةل حيةااة واحتيةةاا وحةدات  يةة   )ج(  
 االنبوانات املتويق  بالتنييي املشرتك؛

الجةةةراعات وااليةةةات والرتتيبةةةات امل سسةةةي  لي وةةةن ا  ةةةرارات ا يةةةس  ) (  
 التنمي  النظيي ؛ التنيييي الي 

املسةةةائل املتويقةةة  بسةةةجل املوةةةامالت الةةةدويل املنشةةةأ  وجةةة  بروتورةةةول   )ه(  
 ريوتو.

 .منوا   البيدان بأ ل املت ي  املسائل -٦ 

   ط التكيئ الواني . -7 

 برنامج بوانان االسرتاتيجي املتويل بنقل التكنولوجيا. -٨ 

 بناع القدرات: -٩ 

 القدرات  وج  االتيا ي ؛بناع  )أ(  

 بناع القدرات  وج  بروتورول ريوتو. ) (  

 من االتيا ي . ٦املا ة  -10 

 تأنري تنييي تدابري الت دي: -11 

 املنتدى وبرنامج الومل؛ )أ(  

 من بروتورول ريوتو؛ 3من املا ة  14املسائل املتويق  باليقرة  ) (  

 .10-/  أ1قرر التقد  احملرا ا تنييي امل )ج(  

 .2015-2013استوراض اليرتة  -12 

 القاايا اجلنساني  وتتري املنا . -13 

 ترتيبات االجتماعات احلكومي  الدولي . -14 



FCCC/SBI/2015/L.1 

GE.15-11033 4 

 املسائل ال اري  واملالي  وامل سسي : -15 

 ؛2015-2014 السنت  ليرتة امليزاني  أ اع )أ(  

 ؛2017-201٦ لسنت ا ليرتة الربناجمي  امليزاني  ) (  

 موا ي  استوراض مئا  األمان  وعمييا ا؛ )ج(  

 تنييي اتياق املقر. ) (  

 مسائل أ رى. -1٦ 

 .الدورة وتقرير الدورة إغالق -17 

 من جدول األعمال 16)ب( إلى 2التقارير المتعلقة بالبنود من  -ثالثاا  

 [الحقا   ُيستكمل]

 الدورة وتقرير الدورة إغالق -رابعاا  
 (األعمال جدول من 17 البند)

حزيران/يونيةةه، ا مشةةروب تقريةةر ×× املوقةةو ة ا ×× نظةةرت ااي ةة  اليرعيةة ، ا جيسةةتئا  -5
. وا اجليسةةةةة  نيسةةةةةئا، أ انةةةةةت ااي ةةةةة  اليرعيةةةةة  (FCCC/SBI/2015/L.1)  ور ةةةةةا الثانيةةةةة  واألربوةةةةة 

الةرئيس، بةأن يسةتكمل تقريةر الةدورة،  سةاعدة مةن األمانة  وبتوجيةه ليمقرِّر، بنةاع  عيةا ا ةرتاحن مةن 
 من الرئيس.

    


